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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Tuberculose é uma doença que é considerada como uma emergência 

mundial devido à sua alta incidência e à presença de óbitos no Mundo.  A detecção oportuna 

e o tratamento precoce, sem descontinuidade, são fundamentais para romper a cadeia de 

transmissão, principalmente em indivíduos bacilíferos.  Por isso, em razão da complexidade 

da doença e dos múltiplos fatores organizacionais (serviços relacionados à área da Saúde, 

aspectos infraestruturais, etc.) e individuais inerentes ao próprio paciente, pode ocorrer o 

atraso do diagnóstico, a multirresistência e, até mesmo, o óbito.  

OBJETIVOS: Avaliar o intervalo de tempo dos primeiros sintomas ao diagnóstico da 

Tuberculose na Área Programática AP 1.0 no Rio de Janeiro e verificar a associação de 

fatores sóciodemográficos, culturais e perfil do paciente com o atraso no diagnóstico. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, por meio da aplicação de questionários 

a todos os pacientes que iniciaram o tratamento e são acompanhados na ESF dessa Área, no 

período de junho a dezembro de 2018.  O questionário avalia fatores envolvidos na suspeita e 

no diagnóstico da Tuberculose.  A análise estatística será feita por intermédio da coleta de 

dados pelo Epiinfo 7.2. Foram calculadas as frequências absolutas e relativas e o intervalo de 

confiança das variáveis. As associações foram consideradas pelo teste do Qui-Quadrado e 

pela Regressão Logística Múltipla. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O atraso do diagnóstico foi de 28,91%. Houve associação 

de tal atraso com a renda, escolaridade, ocupação, acometimento pela forma extra pulmonar, 

número de vezes que precisou ir ao serviço para conseguir consultas e o tipo de serviço de 

saúde onde foi feito o diagnóstico. 

O atraso do diagnóstico pode estar associado à falta de Políticas Publicas que invistam em 

áreas sociais, à falta de capacitação dos médicos em realizar o diagnóstico precoce e à 

procura dos pacientes pelos serviços que façam esse diagnóstico. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Tuberculose é uma doença infectocontagiada muito ligada a 

fatores sociais. A sua detecção precoce e as efetivas ações de controle são fundamentais para 

melhorar os indicadores dessa doença. Para que isso seja efetivo, devem ser feitos 

investimentos em Políticas Publicas, de modo que se encaminhem no sentido da resolução 

desse problema.  

Palavras Chaves: Atraso; Diagnóstico; Tuberculose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Tuberculosis is a worldwide disease due to its high incidence and the 

presence of deaths in the World. Timely detection and early treatment, without discontinuity, 

are fundamental to break the chain of transmission, mainly in bacilliferous individuals. 

Therefore, due to the complexity of the disease and the multiple organizational factors (health 

related services, infrastructural aspects, etc.) and individual factors inherent to the patient 

himself, 

delayed diagnosis it may happen, multidrug resistance, and even death. 

OBJECTIVES: to evaluate the time interval from diagnosis to the beginning of treatment of 

Tuberculosis in the Program Area AP 1.0 in Rio de Janeiro and to check the association of 

sociodemographic, cultural and patient profile with delayed diagnosis 

METHODOLOGY: This is a cross-sectional study, through the application of questionnaires 

to all patients who started treatment and are followed up at the FHS of this area, in a period 

from June to December, 2018. 

The questionnaire evaluates factors involved in the suspicion and diagnosis of tuberculosis. 

Statistical analysis will be done through the collection of data by epiinfo 7.2. The central 

tendency measures, quantitative variables, as well as the absolute and relative frequencies of 

the categorical variables will be calculated. The associations will be made by the chi-square 

test ANOVA. 

RESULTS AND DISCUSSION: The diagnostic delay was 28,91% and there was an 

association of factors such as income, schooling, occupation, extrapulmonary involvement; 

number of times you needed to go to the service to get consultations; the type of health 

service where the diagnosis was made, the place of disease control and the place of 

treatment. 



 
 

Diagnostic delay may be associated with the lack of public policies that invests in social 

areas, the lack of training to improve the quality of early detectionand the search of patients 

for the service that makes this diagnosis. 

FINAL CONSIDERATIONS: Tuberculosis is an infectious disease closely linked to social 

factors. Its early detection and effective control actions are fundamental to improve the 

indicators of this disease. For this to be effective, there must be Public Policies that fund this 

problem.  

 

Keywords: Delay; Diagnosis; Tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Áreas Programáticas do Rio de Janeiro ................................................................................. 88 

Figura 2 - Bairros e regiões que compõem da Área Programática 1 ..................................................... 89 

Figura 3- Distribuição dos entrevistados segundo o Sexo .................................................................... 97 

Figura 4 - Nível de Escolaridade dos pesquisados ................................................................................ 99 

Figura 5 - Efeito colateral da medicação ............................................................................................. 101 

Figura 6 - Procura dos serviços mais próximos de suas residências ................................................... 106 

Figura 7 - Perdeu algum compromisso ou turno de trabalho por conta da Tuberculose ..................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Incidência de Tuberculose no Rio de Janeiro (2008 - 2016): ................................ 30 

Gráfico 2 -Taxa de mortalidade por Tuberculose no Rio de Janeiro (2008- 2016): ................ 31 

Gráfico 3 - População por faixa etária da Região Programática 1.0 ........................................ 91 

Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados segundo Faixa Etária ............................................ 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Esquema Básico Terapêutico para Tratamento da Tuberculose de acordo com o 

regime,o peso dos indivíduos e a duração. ............................................................................... 46 

Tabela 2 - Indicadores epidemiológicos e operacionais de qualidade de acompanhamento da 

Tuberculose baseados no SIM e SINAN-TB ........................................................................... 63 

Tabela 3 - Influência dos mecanismos de articulação das ações de controle da Tuberculose . 70 

Tabela 4 - Ações realizadas em cada nível de atenção ............................................................. 71 

Tabela 5 - Esquema que representa as 10 Áreas Programáticas do Rio de Janeiro ................. 88 

Tabela 6 - Unidades de ESF e de CMS que estão localizadas na Área Programática 1.0........ 90 

Tabela 7 - Qual serviço procura para realizar prevenção ....................................................... 101 

Tabela 8 - Tempo Percorrido dos Primeiros Sintomas ao Diagnóstico .................................. 104 

Tabela 9 - Frequência relativa do atraso dos pacientes .......................................................... 104 

Tabela 10 - Tempo percorrido para conseguir uma consulta no serviço de saúde ................. 105 

Tabela 11 - Quantidade de vezes por dia que procurou o serviço de saúde para obter o 

diagnóstico .............................................................................................................................. 105 

Tabela 12 - Esperou mais de 1hora para ser atendido nos serviços procurados ..................... 107 

Tabela 13 - Principais motivos e fatores que contribuíram para o atraso no Diagnóstico da 

Tuberculose ............................................................................................................................ 109 

Tabela 14 - Prevalência do atraso da Tuberculose em relação a diversos fatores de risco: ... 112 

Tabela 15 - Regressão Logística Múltipla do atraso diagnóstico da Tuberculose com todas as 

variáveis independentes associadas ao desfecho. ................................................................... 122 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

ANOVA Análise de Variância 
AP Áreas Programáticas da Cidade do Rio de Janeiro 
APS Atenção Primária Saúde 
BAAR Técnica Bacilo Álcool-Ácido Resistente 
BCG Vacinação BCG 
BK Bacilo de Koch 
CAP   Coordenação das Áreas Programáticas do Rio de Janeiro 
CAP 1.0 Coordenação da Área Programática 1.0 do Rio de Janeiro 
CF Clínica da Família 
CMS Clínicas Municipais de Saúde 
CnaRua Consultório de Rua 
CNES Cadastro Nacional de Saúde do Datasus do Ministério da Saúde 
CNPS Coordenação Nacional de Pneumonia Sanitária 
ESF Equipe Saúde Família, Estratégia Saúde Família 
GAL Gerenciamento de ambiente de laboratório 
HIV/AIDS Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA, em português). 
HIV_TB Associação das Infecções Tuberculose e HIV 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
MRJ Município do Rio de Janeiro 
MS Ministério de Saúde 
NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
OMS/ OM Organização Mundial de Saúde 
ONGs Organizações Não Governamentais 
ONU Organizações das Nações Unidas 
PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
PCT Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
PNCT  Política Nacional de Controle da Tuberculose 
PPD Prova Tuberculinica 
PSF Programa de Saúde da Família 
RJ Rio de Janeiro 
RX Radiografia 
SIM Sistema de informação de Mortalidade 
SINAN Sistemas de Informação e Agravos de Notificação 
SINAN RIO Sistemas de Informação e Agravos de Notificação do RJ 
SINAN TB Sistemas de Informação e Agravos de Notificação Tuberculose 
SMS RJ  Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 
SR Sintomático Respiratório 
SUS Sistema Único de Saúde 
TB Tuberculose 
TB- DR Tuberculose Droga Resistente 
TBMR Tuberculose Multirresistente 
TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TDO/ DOTS Tratamento diretamente observado 
TS Tratamento com supervisão 
UBS Unidade Básica de Saúde 
UNESA Universidade Estácio de Sá 
UPA Unidade de Pronto Atendimento 



 
 

SUMÁRIO 
 

1. Introdução ......................................................................................................................... 17 

2. Fundamentação Teórica .................................................................................................... 22 

2.1. História da Tuberculose ................................................................................................. 22 

2.2. Epidemiologia da Tuberculose ...................................................................................... 24 

2.2.3.  A Tuberculose no Mundo .......................................................................................... 24 

2.2.4.  A Tuberculose no Brasil ............................................................................................ 26 

2.2.5.  A Tuberculose no Rio de Janeiro ............................................................................... 29 

2. 3.  A doença ...................................................................................................................... 31 

2.3.1.  Etiologia ..................................................................................................................... 31 

2.3.2. Infectividade do bacilo ................................................................................................ 32 

2.3.3 Transmissão ................................................................................................................. 33 

2.3.4 Promoção de saúde voltadas para a Tuberculose ......................................................... 35 

2.3.5.  Prevenção da Tuberculose ......................................................................................... 36 

2.3.5.1. Vacinação ................................................................................................................. 36 

2.3.5.2.  Quimioprofilaxia ..................................................................................................... 37 

2.3.5.3. Avaliação dos Contatos ........................................................................................... 38 

2.3.6. Planejamento e monitoramento da busca passiva de possíveis assintomáticos e ativa 

de SR ..................................................................................................................................... 39 

2.3.7.  Diagnóstico ................................................................................................................ 39 

2.3.8 Tratamento ................................................................................................................... 42 

2.4 Desafios sociais em relação à Tuberculose que contribuem para a propagação da doença

 .............................................................................................................................................. 47 

2.5 Políticas de enfrentamento da Tuberculose .................................................................... 51 

2.5.1. Políticas de enfrentamento da Tuberculose no Mundo ............................................... 51 

2.5.2.  Políticas de enfrentamento da Tuberculose no Brasil ................................................ 53 

2.6. Paradigmas culturais que interferem no processo do adoecimento da população 

brasileira e facilitam a proliferação da Tuberculose ............................................................. 58 

2.7. A Estratégia Saúde da Família:eixos integradores para melhoria das ações no controle 

da Tuberculose ...................................................................................................................... 59 

2.7.1 A Estratégia Saúde da Família no Rio de Janeiro no contexto da Tuberculose .......... 61 

2.7.2 Especificidade das Unidades de Saúde Família ........................................................... 67 

2.7.3 Estratégia Saúde de Família e as Redes de Atenção em relação à Tuberculose .......... 68 



 
 

2.7.4.  Rede de Atenção a Tuberculose ................................................................................. 68 

2.8. Fatores de atraso em relação ao diagnóstico e ao início do tratamento da Tuberculose . 72 

3.Objetivos ............................................................................................................................ 86 

4. Metodologia ...................................................................................................................... 87 

4.1.  Cenário do estudo ......................................................................................................... 87 

4.2.  Tipo de estudo ............................................................................................................... 92 

4.3.  Seleção de pacientes ..................................................................................................... 92 

4.3.1 Estimativa do número de pacientes da pesquisa .......................................................... 92 

4.3.2.  Captação de pacientes ................................................................................................ 93 

4.5.  Instrumento de coleta de dados ..................................................................................... 94 

4.6Variáveis Estudadas ......................................................................................................... 95 

4.7.  Análise Estatística ......................................................................................................... 96 

5.Resultados .......................................................................................................................... 97 

5.1. Perfil e características dos pacientes com Tuberculose ................................................. 97 

5.2. Enfoque na Família ...................................................................................................... 102 

5.3.  Orientação para a comunidade .................................................................................... 103 

5.4.  Variáveis do Estudo Referente ao Atraso no Diagnóstico .......................................... 104 

5.4.1.  Principais fatores determinantes do Atraso no Diagnóstico .................................... 108 

6. Discussão ........................................................................................................................ 123 

7. Considerações Finais ...................................................................................................... 141 

8. Referência Bibliográfica: ................................................................................................ 143 

9. Anexos. ........................................................................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. Introdução 

 

 

Entre as doenças infectocontagiosas, a Tuberculose é aquela que, transmitida pelo 

Mycobacterium tuberculosis pelas vias aéreas, é a maior causadora de óbitos na população 

adulta no mundo (MACIEL, 2016).  Cerca de 30% da população mundial foi infectada pelo 

Bacilo de Koch (BK) em 2013, dos quais oito milhões a desenvolverão nos próximos anos, e 

dois milhões, por ano, padecerão (BRASIL, 2015). 

A incidência da Tuberculose no Brasil num período de 10 anos (de 2005 a 2014) foi de 

aproximadamente 70 mil, sendo que 4577 chegaram a óbito.“O Brasil está entre os 22 países 

com maior carga de TB no mundo” (FURLAN; GONZALES; MARCON, 2015). 

A partir do ano de 2000, destaca-se que, nesse País, vem ocorrendo anualmente 

notificação de uma média de 340 casos da TB do tipo Multirresistente (TBMR) 

(CAMINERO, 2006). Desses casos, uma proporção significativa ocorria no Estado do Rio de 

Janeiro (37,4%) (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RJ, 2013).  Verificou-se o 

maior número de casos por habitantes (66,45/100 mil habitantes) e uma taxa de mortalidade 

de 5,1 por 100 mil habitantes (BRASIL, 2015). 

Existem duas principais formas de manifestação da doença:  

a) Forma pulmonar: a infecção está associada apenas ao pulmão; e 

b) Forma extrapulmonar: a infecção está associada a qualquer órgão, exceto o pulmão. 

A forma de manifestação está associada a diferentes estágios da doença, frequência 

das condições socioeconômicas e epidemiológicas, fatores individuais de pessoas infectadas e 

sadiase do meio de transmissão (DUNCAN, 2013). 
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Cerca de 10% das pessoas infectadas são as que adoecem, ou seja, a cada 1000 

pessoas infectadas, 100 vão adoecer. Dessas, 5% serão acometidas pela Tuberculose 

Primaria; e 5%,pela Tuberculose Secundária (BRASIL, 2008). 

O diagnóstico da Tuberculose inicia-se pela busca ativa de casos suspeitos. Os 

principais critérios clínicos utilizados são a identificação de indivíduos Sintomáticos 

Respiratórios (SR) - tosse há três semanas -, febre vespertina, calafrios, emagrecimento, 

hemoptoicos e dor torácica (BRASIL, 2011).  

 Além disso, pessoas com maior propensão a esse acometimento são as que possuem 

histórico de tratamento prévio de Tuberculose, contatos com casos de diagnóstico positivo 

para a doença, população de risco, imunodeprimidos, portadores de doença crônica, usuários 

de drogas, pessoas que convivem em locais confinados e trabalhadores da Saúde (BRASIL, 

2008). 

Os exames que podem confirmar o diagnóstico são: 

a) Exame Bacteriológico Direto do Escarro: Recomendado em pacientes que 

possuem tosse com expectoração ou nos quais essa tosse deve ser induzida.  Tal 

exame deve gerar o resultado em sete dias para não atrasar o inicio do tratamento. 

b) Cultura do Bacilo de Koch (BK): Indicada quando há suspeita do diagnóstico de 

Tuberculose e o exame bacteriológico tiver o resultado negativo. Outras situações em 

que tal Exame é recomendado: formas extrapulmonares, suspeita de resistência do 

tratamento de primeira linha, infecção por microbactérias não tuberculosas (mais 

comum associado ao HIV) e em casos de investigação de reinfecção. Possui alta 

sensibilidade e especificidade, podendo aumentar em 30% a detecção da doença; 

c) Radiografia de Tórax: Utilizado em casos suspeitos e em pessoas que tiveram 

contato com pacientes com diagnóstico de Tuberculose;  

d) A Prova Tuberculínica (PPD): Recomendado para determinar o diagnóstico em 

crianças, já que elas não possuem sintomatologia semelhante à dos adultos. Tal 

Exame é indicado também em alguns casos de investigação em adultos (DUNCAN, 

2013). 
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O Ministério da Saúde (MS) considera essa doença como uma prioridade em Saúde 

Pública, por isso criou o Plano Nacional de Controle de Tuberculose (PNCT).  Esse Plano 

desenvolve estratégias para o controle da doença por meio dos seguintes protocolos de ação 

(BRASIL, 2011): 

a) Compromisso político, utilizando os recursos humanos e financeiros, além dos planos 

de ação para atuar sobre o problema e integrar as Redes de Atenção em todos os níveis 

de saúde; 

b) Detecção de casos, utilizando-se a investigação precoce dos Sintomáticos 

Respiratórios, por intermédio da busca ativa, do diagnóstico e do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO), minimizando, desse modo, os efeitos colaterais desse 

Tratamento e do enfrentamento à Tuberculose Multirresistente.  Tal detecção também 

se dá pelas abordagens diferenciadas e singulares nos grupos especiais e nos casos em 

que haja a associação do Bacilo com o Tabagismo,com o HIV e com as Hepatites; 

c) Controle dos contatos e utilização da quimioprofilaxia, quando indicada, e supervisão 

da aplicação de vacinação obrigatória. 

É importante ressaltar que as ações de controle da Tuberculose (TB) eram 

centralizadas no Programa de Controle da Tuberculose (PCT) e, a partir de 2007, o processo 

de descentralização dessas ações, para identificação dos casos, representa um dos aspectos 

técnicos que desafiam o âmbito do controle da doença. 

Com a descentralização, a Atenção Primária em Saúde (APS) passou a ser a principal 

porta de entrada dos pacientes no Sistema de Saúde, passando a ter, assim, um papel 

fundamental na coordenação do cuidado de todos os indivíduos que são acompanhados, 

embora existam alguns locais em que a Atenção Primária não é o primeiro contato do 

paciente, porque a cobertura da ESF é baixa, e a rede é frágil (PONCE, et al, 2013). 
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Muitas vezes, os pacientes procuram Unidades de Urgência, devido aos sintomas 

agudos da TB e pela sua representação social e política, na qual o discurso e a agenda de 

prioridade estavam voltados à ampliação de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

reforçando a busca por esse tipo de Unidade (PONCE,   et al, 2013).  

A agenda política incentiva a expansão da Estratégia Saúde Família (ESF) e a 

descentralização, fazendo com que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e/ou as Clínicas da 

Família (CF) devam empenhar-se no controle da doença pela detecção e tratamento precoce e 

também devam referenciar os pacientes quando há um difícil manejo para a Atenção 

Secundária e Terciária (BRASIL, 2011).  Por isso, a equipe saúde da família deve realizar 

ações de planejamento, prevenção, promoção, tratamento, vigilância, acompanhamento dos 

pacientes que possuem TB e seus contatos (BRASIL, 2012). 

Além disso, a Equipe Saúde Família (ESF) e os membros que a compõem possuem 

funções diferentes em relação ao controle da doença, devendo todos trabalhar juntos na 

avaliação precoce dos Sintomáticos Respiratórios (SR) e dos contatos desses SR para 

interrupção da cadeia de transmissão do bacilo (BRASIL, 2011). 

Uma das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) e que é orientada na ESF é 

o tratamento supervisionado (DOTS), que visa à cura e à diminuição do abandono, pois os 

profissionais de saúde observam o paciente com a doença na ingestão do medicamento, 

fazendo com que haja uma garantia na adesão da terapêutica, diminuindo o risco de 

transmissão da Tuberculose. (PONCE, et al,  2013) 

O atraso do diagnóstico da Tuberculose dever-se ao déficit na qualidade, na quantidade 

e na capacitação dos recursos humanos para atividade de vigilância, avaliação e controle desse 

agravo, o que indica o despreparo dos profissionais na suspeição e na detecção precoce da 

doença (PONCE, et al, 2013).  Outros pontos relevantes são estes: o erro e/ou ausência de 
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planejamento, a falta de gestão da equipe e as ações fragmentadas intersetoriais que dificultam 

esse controle da TB. 

Sendo assim, a falta de organização das demandas dos atendimentos das condições 

crônicas, notadamente no caso da Tuberculose, pode agravar os indicadores dessa doença 

(FURLAN; GONZALES; MARCON, 2015). 

Outros fatores que podem contribuir para o atraso do diagnóstico são a inadequação na 

coleta, a ausência de insumos para conservar o material colhido, a precária logística de fluxo 

desse material coletado e a barreira da rede de apoio diagnóstico aos serviços de saúde 

(PONCE, et al,  2013). 

Além disso, aspectos relacionados ao individuo como o medo, o desconhecimento da 

doença e a dificuldade do acesso ao serviço de saúde podem ser fatores de risco para o retardo 

no diagnóstico (PONCE, et al, 2013).  

Neste estudo, considera-se atraso (ou retardo ou adiamento) o tempo maior ou igual a 

15 dias do diagnóstico ao inicio do tratamento (FURLAN; GONZALES; MARCON, 2015; 

PONCE, et al, 2013). 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1. História da Tuberculose 

 

A doença está presente desde as civilizações antigas, que a consideravam como sendo 

um castigo divino, até os dias de hoje (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). Com a 

expansão do domínio dos povos e a conquista dos territórios pelas guerras, intensificou-se a 

miséria e a proliferação do bacilo (CONDE; SOUZA; KRITSKI, 2002 apud LIMA, 2013). 

A Tuberculose também é conhecida como “Mal do Século, devido à sua morbidade e à 

elevada possibilidade de letalidade (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). Embora 

trouxesse bastante sofrimento humano, foi muito negligenciada, principalmente em razão do 

desconhecimento da área médica e das autoridades em geral (BALLESTERO, 2017). 

Constata-se que essa doença, desde o seu surgimento, está intimamente relacionada às 

desigualdades sociais. 

Nos séculos XIV e XV, ocorreram, na Itália, as primeiras iniciativas de controle da 

doença quando foram isolados os pacientes acometidos por ela, juntamente com  os seus 

pertences.  

Após a descoberta do Brasil, surgiram os primeiros casos de TB, advindos dos 

colonizadores, que, para aqui vieram, “[...] atraídos pelas qualidades climáticas que se 

supunha na época serem importantes para o tratamento”.  Ao invés disso, o que, de fato, 

aconteceu foi a transmissão da doença por esses colonizadores para muitos indígenas, com o 

seu consequente desaparecimento (RIBEIRO, 1953; FERNANDES et al, 1993 apud LIMA, 

2013). 

Durante séculos, foram criadas teorias, lendas e crenças sobre a doença, pois não eram 

conhecidos o seu agente etiológico e a cura. (SOUZA; FERREIRA, 2008 apud LIMA, 2013). 

Apenas acreditava-se que havia relação entre o bacilo, as condições socioeconômicas e as 
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ambientais (LIMA,2013). Ao longo do tempo, a doença foi tratada de forma estigmatizada, 

dificultando o seu adequado tratamento, o que contribuiu para a sua proliferação, a qual se 

relaciona sobremaneira às condições de vida das pessoas.  

Devido à mudança do paradigma dessa história, surgiram a identificação do Bacilo de 

Koch, o conhecimento sobre a doença e a quimioterapia. No Século XX, Oswaldo Cruz 

mostrou que se deve ter atenção em relação à TB, instituindo estratégias para agir e combater 

essa enfermidade. (RUFFINO-NETTO, 2002). A partir dessa época, inúmeras políticas foram 

instituídas, visando ao controle da doença. As políticas frágeis e o desinteresse em investir no 

controle efetivo da doença fazem com que a proliferação da doença seja favorável. 

As dificuldades mundiais para o controle da doença que perduram por séculos têm 

relação com as desigualdades sociais geradas pela má distribuição de renda, urbanização 

acelerada associada aos fluxos migratórios de pessoas, casos de multirressistência, populações 

vulneráveis, fragilidade dos Sistemas de Saúde e associação TB-HIV.  Tal associação 

preocupa a Saúde Pública por propagaras cepados bacilos multirresistentes e, 

consequentemente, as formas mais graves da doença (LIMA, 2013).   

Todos esses fatores fizeram com que houvesse uma expansão das favelas e das 

desigualdades sociais em áreas urbanas. Os trabalhadores das indústrias forneciam mão de 

obra barata para lucro dos empregadores. A pequena renda recebida era convertida para 

moradias sem condições de infraestrutura e comodidade, que favoreciam a exposição ao 

bacilo, levando a óbitos pela TB (LIMA, 2013). 

As casas passaram a ser coletivas em bairros periféricos e, posteriormente, foram 

demolidas, dando origem aos fluxos e deslocamentos para as favelas, por não existir uma 

política habitacional. Essas precárias condições sociais foram determinantes para a 

disseminação da doença nesse período (LIMA, 2013). 
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Os pontos de destaque, no Século XXI, com o impacto da revolução farmacológica, 

foram o tratamento e a obrigatoriedade da vacinação. Além disso, estudos apontaram que a 

doença era mais prevalente “[...] nos grupos humanos com piores condições socioeconômicas, 

nas comunidades menos favorecidas e em famílias carentes.” (SAMPAIO; SALES; 

BARBOZA, 2011).  

Embora, nesse período, tenha havido queda de mortalidade pela doença devido aos 

avanços e descobertas do diagnóstico e ao tratamento, ainda existia forte associação dos 

óbitos devido a esse agravo a piores condições socioeconômicas (BALLESTERO, 2017).  

O marco importante na história da Tuberculose se deu pelo aumento significativo, nos 

anos 90, da epidemia da AIDS e pela associação das infecções do HIV-TB, que são reflexos 

de cuidado desigual e injusto nessas condições (BALLESTERO, 2017). A coinfecção foi 

fundamental para a criação de novas estratégias políticas, que envolvessem o manejo e a 

orientação de condutas diante do HIV-TB (HIJJAR; PROCÓPIO, 2006).  

 

2.2. Epidemiologia da Tuberculose 

2.2.3.  A Tuberculose no Mundo 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de calamidade em relação à 

Tuberculose, pois cerca de 70 %da população no mundo estaria infectada com o bacilo desde 

1993. Estima-se que “a incidência anual é de cerca de oito milhões de casos; porém, menos da 

metade são notificados, levando ao subdiagnóstico, à subnotificação e à superestimativa”. 

(SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

Visando a combater a extrema pobreza e outros males da sociedade, 189 países, entre 

os quais o Brasil, em 2000, firmaram compromisso, que se corporificou nos chamados Oito 
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Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). A ideia era a de buscar o atingimento de 

tais objetivos até 2015.   

No caso da Tuberculose, que foi inserida “no sexto objetivo, tendo como meta deter o 

aumento da incidência da doença”. A OMS estabeleceu também metas a serem atingidas em 

2015, como a de “reduzir em 50% a taxa de incidência e de mortalidade dessa doença, 

comparando-se aos valores de 1990” (BRASIL, 2019). 

Em 2006, foi lançada a estratégia Stop-TB, que visava fortalecer a Estratégia DOTS, 

de modo a alcançar as metas estabelecidas e a reduzir drasticamente o peso global da TB até 

2015.  

Em razão do determinante aspecto social da TB, houve a necessidade de se pensar em 

novas estratégias de controle da doença, que considerem aspectos sociais, econômicos, além 

da implementação de pesquisas e de inovação tecnológica (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, a nova estratégia, além de ampliar as ações de controle do agravo, 

também valoriza a inovação e a incorporação de novas tecnologias, fortalecendo o 

compromisso político, o que inclui ações de proteção social e acesso universal à saúde 

(BRASIL, 2019). 

Embora tenha ocorrido uma queda de casos da TB em 22% no período de 2000 a 

2015, ainda persiste um desequilíbrio com relação à Tuberculose Multirresistente (TBMR), 

porquanto, em 2015, estimava-se que havia cerca de 480 mil doentes com essa modalidade de 

Tuberculose, o que representava uma taxa de cura baixa, de aproximadamente 50 % 

(FIOCRUZ, [2017]). 

Dos cerca de 10 milhões de indivíduos que desenvolveram a TB em 2015, estima-se 

que 580 mil, na forma multirresistente ou resistente à rifampicina e 1,4 milhão morreu em 

razão da doença (BRASIL, 2019). 
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Em razão desse percentual não desejável, a OMS, no ano de 2016, produziu um amplo 

relatório, no qual destacou a necessidade da adoção de uma série de procedimentos 

relacionadas à TB, visando ao cumprimento de metas globais estabelecidas, que previam a 

redução de 90% dos óbitos e de 80% dos casos até 2030 (FIOCRUZ, [2017]).  

Para Sampaio; Sales; Barboza (2011), “estima-se, para o período de 2002-2020, que 

haja 1 bilhão de infectados, 150 milhões de doentes e 36 milhões de óbitos, ratificando a TB 

como a principal causa de morte por doenças infecciosas em adultos nos países em 

desenvolvimento” e a segunda causa, abaixo apenas da AIDS, no mundo(GARCIA, 2015).  

Até 2035, estão definidas como metas a serem alcançadas a redução do coeficiente de 

incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e do número de óbitos em 95% dos 

casos (BRASIL, 2019). 

 

2.2.4.  A Tuberculose no Brasil 

 

 

No Brasil, existem diversas causas que contribuem decisivamente para fortalecer a 

propagação da epidemia da TB, tais como, o não cuidado e o cuidado inapropriado da 

saúde;as condições de extrema pobreza;a falta de alimentação e a alimentação inadequada;a 

escassez de moradias e as moradias sem condições adequadas;a aglomeração de pessoas em 

espaços reduzidos.  (RODRIGUES et al, 2007 apud HARTER, 2013).  Nos municípios em 

que se observam tais condições, há uma morbimortalidade maior pela Tuberculose 

(MENDES; FENSTERSEIFER, 2004 apud HARTER, 2013). 

Na verdade, não há uma epidemia generalizada no Brasil, porém uma concentração do 

agravo em alguns grupos populacionais, tais como as pessoas portadoras do vírus HIV e 
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aquelas que se encontram em situação social muito desprivilegiada (moradores de rua, 

detentos, miseráveis, etc.) (BRASIL, 2019). 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, há desigualdades sociais; diferenças 

culturais; demográficas, que refletem a dificuldade em controlar a doença (PRADO JUNIOR; 

VIRGILIO; MEDRONHO, 2016). “Segundo os dados da OMS, entre os 22 países que 

concentram 80% dos casos estimados de TB no mundo, em 2006, o Brasil estava em 16º na 

lista, caindo para 18º em 2007”. (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

Segundo o MS, entre os países que compõem e representam 87% do número de casos 

de Tuberculose no mundo, o Brasil ocupa a 20ª posição, na classificação geral da doença, e a 

19ª, em relação à coinfecção TB/HIV (BRASIL, 2015). 

Sampaio; Sales; Barbosa (2011) afirmam que o “Brasil consegue detectar 78% dos 

casos de TB, meta acima da estipulada pela OMS, que é de, pelo menos, 70%”. A meta 

almejada para cura, que é de 85%, o País alcançou77 %, precisando, assim, esforçar-se ainda 

mais para a consecução de tal meta. (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). De acordo com 

a OMS, relativamente ao percentual de detecção da doença, houve um aumento para 87 % no 

País, em 2015 (BRASIL, 2019). 

Infelizmente, o Brasil, embora tenha alcançado significativos avanços no controle da 

Tuberculose nos últimos anos, não conseguirá atingir a meta inicialmente estabelecida, na 

Estratégia pelo Fim da TB, que era até 2035 (BRASIL, 2019). Segundo a Política Nacional de 

Controle da Tuberculose, o Brasil ainda precisa avançar muito, pois os resultados não são os 

desejáveis, uma vez que, em 12% dos casos de TB, perde-se o contato com o paciente 

infectado, dificultando muito a nova meta de sua erradicação até 2050 (SAMPAIO; SALES; 

BARBOZA, 2011). 

Houve queda da incidência da doença no Brasil de 38,7 casos/100 mil, em 2006, para 

30.9, em 2015. Ao se analisarem os casos notificados, eram de 70 mil os novos, e 4,5 mil 
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óbitos. Outro indicador marcante foi o da diminuição da taxa de mortalidade causada pela 

doença, de 2,6 em 2004 para 2,2 em 2015 (BRASIL 2015). 

Em 2014, o Brasil ocupava a 16ª posição entre os países com mais casos de TB, pois 

apresentava os maiores números absolutos de incidência; uma prevalência 33,5 casos/100.000 

habitantes e o coeficiente de mortalidade de 2,3 óbitos/100.000 (PRADO JUNIOR; 

VIRGILIO; MEDRONHO, 2016).  

Entre os aspectos relacionados à abordagem da TB, cabe destacar-se que, em 2016, em 

relação aos óbitos, houve uma notificação de 4.483 em função da doença, verificando-se um 

coeficiente de mortalidade de 2,2 por 100.000 habitantes. 

Quanto aos casos novos, o percentual de sucesso no tratamento reportado com 

confirmação laboratorial foi de 74.6 % em 2016, dos quais se observaram 10,8 % de 

abandono do tratamento e 4,1 % dos registros com informação ignorada quanto ao desfecho 

do tratamento.  

No Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITE-TB), 

foram diagnosticados e acompanhados 246 casos novos de monorresistência, 80 de 

polirresistência, 713 de multidrogarresistência ou resistência à rifampicina e 2 casos de 

resistência extensiva, em 2017.  Nesse ano, foram notificados 72.770 casos, variando os 

coeficientes de incidência de 10,0 a 74,7 casos por 100.000 habitantes entre os Entes 

Federados.  

Importa ressaltar-se que, apesar de, nos últimos 10 anos, terem sido diagnósticos, em 

média, 71 mil novos casos da doença, ainda há muitos desafios a enfrentar, sendo necessárias 

várias ações na área de saúde, como o aumento da cobertura da testagem para HIV, a melhora 

na adesão ao tratamento, a expansão da oferta de tratamento de infecção latente pelo M. 

Tuberculosis, tudo contribuindo para o objetivo principal, que é a consecução da cura desse 

agravo. 
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Portanto, é muito importante que essas ações possam servir como suporte para a 

organização e a implementação dos programas de controle da Tuberculose, em todas as 

esferas de governo, de sorte a que essas Unidades da Federação, tendo como referência as 

competências estabelecidas no SUS, construam os seus planos locais, para o atingimento das 

metas inseridas no PNCT (BRASIL, 2019). 

 

2.2.5.  A Tuberculose no Rio de Janeiro 

 

 

A incidência, a prevalência e a frequência de casos resistentes constituem grandes 

empecilhos para o controle da Tuberculose no Rio de Janeiro (RJ), não apenas em relação à 

população reclusa mas também à em liberdade  (LIMA,2013). 

 O HIV, que apresenta um alto índice no Rio de Janeiro, associado à TB, contribui 

decisivamente para a morbimortalidade, refletindo na atual situação epidemiológica em que se 

vive nesse Estado (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2011c apud HARTER, 2013). 

Em 2014, o Rio de Janeiro era o Estado que apresentava maior número de casos por 

habitantes, com 66,45 para cada 100 mil, e a taxa de mortalidade, nessa época, era de 5,1 

óbitos a cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2015; BELO, et al, 2010). 

No Rio de Janeiro, verifica-se uma média de ocorrência de casos novos da TB num 

coeficiente de 60,9/100.000 habitantes, representando quase duas vezes a média nacional. 

Prado Junior; Virgílio; Medronho (2016) destacam que “a proporção de cura de 

tuberculose de pulmonares bacilíferos no estado foi de 68% contra 72,5% de média nacional 

[...]”. Desse modo, a realidade de nosso Estado chama atenção, por estar muito aquém da 

meta preconizada e estabelecida pela OMS, que é de 85%. 

A média nacional de notificação de Tuberculose Multirresistente foi de 340 casos, e o 

Estado do Rio, em 2001, teve uma proporção de 37,4%, acima da verificada em São Paulo, na 
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Bahia e no Pará. Além disso, o Rio de Janeiro tem o segundo maior número de casos novos de 

TB no País, estando abaixo apenas do Acre (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

RIO, 2013). 

Em 2016, a taxa de incidência da doença foi de 99 casos por 100 mil habitantes, como 

demonstrada em gráfico abaixo (Gráfico1). 

 

Gráfico 1 - Incidência de Tuberculose no Rio de Janeiro (2008 - 2016): 

 

Fonte: Boletim epidemiológico 2016 

No Município do Rio de Janeiro, em 2016, havia elevada taxa de mortalidade, sendo a 

segunda capital brasileira com maior taxa de óbitos (6,3 óbitos/100 mil habitantes). 

Em 2016, para diminuir essa taxa de mortalidade, foi adotado, no Município, o 

Protocolo de Investigação de Óbitos por Tuberculose, que visa mapear os principais 

problemas que levam ao óbito pela doença.  Tal Protocolo, além de gerar resultados positivos, 

uma vez que se finalizou o ano com uma redução para 4,7 óbitos/100 mil habitantes, fez 

também recomendações no sentido de otimizar as discussões a respeito da doença e de 
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estimular a implementação de melhores práticas para a efetiva redução de óbitos ocasionados 

por essa doença no Rio de Janeiro (RJ) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 -Taxa de mortalidade por Tuberculose no Rio de Janeiro (2008- 2016): 

 

Fonte: Boletim epidemiológico 2016 

 

Apenas 64% dos casos pulmonares confirmados recebiam alta por cura, no Rio de 

Janeiro, em 2015.  Com a expansão da Atenção Primária no RJ, houve um aumento de 14% 

do diagnóstico do bacilo em 2015, quando comparado a 2008 (BRASIL, 2016). 

 

2. 3.  A doença 

2.3.1.  Etiologia 

 

 

A Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa endêmica de curso crônico, 

transmitida pelo Bacilo de Koch (ou mycobacterium tuberculosis), capaz de sobreviver a 

longos períodos (reativação) (GUSSO; LOPES, 2012). 
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O bacilo, que apresenta estrutura esporulada com parede celular (gram positivo), é um 

parasita intracelular que se desenvolve em meio aeróbico.  Por isso, ele tem propensão a se 

instalar em órgãos vascularizados e oxigenados, sendo sensível a agentes físicos e resistente a 

agentes químicos (GUSSO; LOPES, 2012). 

Esse bacilo, capaz de sobreviver a longos períodos, é diagnosticado pela Técnica 

Álcool-Ácido Resistente (BAAR) (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

 

2.3.2. Infectividade do bacilo 
 

 

A infectividade do bacilo está diretamente relacionada à sua possibilidade de 

propagação, potencializando, assim, a chance de a doença ser contraída. Costuma ocorrer em 

ambientes em que as condições de vida e os fatores sociais são desfavoráveis, os quais se 

observam, principalmente nas grandes cidades, tais como: alimentação não saudável, 

moradias sem ventilação e iluminação adequadas,com concentração intensa de pessoas,  sem 

saneamento básico  (NEGRI, et al, 2015). 

 A contaminação das pessoas pela Tuberculose tem relação direta com a concentração 

de bacilos expelidos pelo indivíduo bacilífero; com a intensidade e a frequência do contato; 

com a imunidade do indivíduo exposto etc., tendo maior suscetibilidade os membros da 

mesma família que moram juntos, em espaços confinados (NEGRI, et al, 2015; BRASIL, 

2017).  

O contato recorrente de um indivíduo com outro bacilífero em situações, como as 

descritas anteriormente, pode aumentar o risco de transmissão em 80%.  Desse modo, tal 

suscetibilidade de contágio depende, fundamentalmente, da proximidade e da continuidade 

dessa interação deles nesses ambientes favoráveis (NEGRI, et al, 2015). 
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Cerca de 10% da população mundial infectada pelo bacilo deverá adoecer, sendo que 

5%, nos primeiros dois anos após a infecção e os outros 5%, em caso de não serem tratados 

preventiva e adequadamente  persistirá. Destaque-se que a possibilidade de adoecimento 

existirá ao longo da vida. 

A reinfecção pode ocorrer se a pessoa tiver uma nova exposição, sendo mais comum 

em áreas onde a prevalência da doença é alta. A infecção prévia pelo M. tuberculosis não 

evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento não confere imunidade e recidivas podem 

ocorrer. 

Importa enfatizar-se que há uma certa suscetibilidade de recidiva da doença, 

contribuindo, para isso, contato com um infectado e a presença em locais em que existe uma 

alta prevalência da TB.  O fato de o indivíduo já ter sido acometido  pelo BK não significa 

que ele não possa vir a adquiri-lo novamente, ou seja, o adoecimento prévio não confere 

imunidade posterior (BRASIL, 2019). 

Assim sendo, considerando-se que a TB é uma doença característica de países com 

baixo índice de desenvolvimento social, como é o caso do Brasil, urge que as autoridades 

adotem medidas que vão de encontro às desigualdades sociais e ao encontro das melhores 

condições de vida da população, de modo a minimizar a vulnerabilidade relacionada a esse 

agravo (BRASIL, 2017). 

 

2.3.3 Transmissão 

 

 

O potencial de transmissão maior da Tuberculose é o da forma pulmonar cavitária, 

embora também exista a possibilidade dessa ocorrência em indivíduo que detém a forma 

laríngea.A forma cavitária, assim chamada por apresentar frequentemente cavidade, em 80 % 
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dos casos, acomete o pulmão, ao passo que a laríngea ocorre com uma incidência muito 

reduzida (BRASIL, 2019). 

Ainda que contaminados com Tuberculose Multirresistente ou cultura positivos no 

escarro, os indivíduos com baciloscopia de escarro negativa ostentam uma infectividade 

menor, e aquele com TB Extrapulmonar e com cultura de escarro negativa não é transmissor 

da doença (BRASIL, 2017). 

Ao eliminar o bacilo para o exterior por meio de gotículas deslocadas pelas vias 

aéreas, o indivíduo com a forma pulmonar da Tuberculose (bacilífera) constitui a fonte de sua 

contaminação (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

“Durante um ano, em uma comunidade, um doente poderá infectar, em média, 10 a 15 

pessoas contactante”. (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011; BRASIL, 2017). Por isso, é 

fundamental realizar o diagnóstico e o tratamento, o quanto antes, de modo a diminuir as 

chances de contágio a outras pessoas e o risco de ocorrência da multirresistência (BRASIL, 

2011).  

Até que o infectado comece o seu tratamento, existe a possibilidade de transmissão da 

doença em caso de o paciente ainda estar em processo de eliminação do bacilo no escarro.  

Tal situação, a partir da terapêutica, diminui paulatinamente, reduzindo-se significativamente 

após 15 dias (BRASIL, 2017). 

Todos os profissionais de saúde que estiverem atendendo esses pacientes devem fazê-

lo em locais arejados e abertos, adotando medidas de precaução, tais como, a higienização 

adequada e o uso de equipamentos de proteção individual, de maneira a diminuir a 

possibilidade de contágio a outras pessoas (BRASIL, 2011). 

Além disso, é importante que haja prioridade no atendimento dos sintomáticos 

respiratórios, evitando-se, assim, que ocorra a desistência deles em função da demora nessa 

consulta.  Por isso, devido às características da cronicidade da doença, o diagnóstico tem de 
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ser oportuno e eficaz, especialmente nos serviços de saúde em que atuam os profissionais da 

área como porta de entrada (PONCE,  et al, 2013).  

Assim, o bacilifero deve ter o contato com os profissionais responsáveis, o mais 

rapidamente possível, tanto nas consultas periódicas quanto no tratamento supervisionado, 

evitando que haja o abandono desse tratamento (BRASIL, 2011). 

 

2.3.4 Promoção de saúde voltadas para a Tuberculose 

 

 

Visando à qualidade de vida das pessoas em geral e ao incentivo da participação 

social, foi realizada a I Conferência Internacional de Promoção de Saúde, em 1986.  Essa 

Conferência iniciou o processo de capacitação da comunidade para atuar nesse sentido.  

Assim, foram propostas políticas públicas saudáveis que estimulassem os membros da 

comunidade ao engajamento em tal processo, de modo a alcançar a reorganização do Sistema 

de Saúde e a sua otimização, por meio do incentivo das parcerias intersetoriais (BRASIL, 

2011). 

O alcance da promoção em saúde dependerá muito das ações e das diferentes 

estratégias a serem implementadas em diversas dimensões, assim como da união e da 

participação responsável de todos (BRASIL, 2011). 

 A Tuberculose é uma doença que carrega, a exemplo de outras, uma série de 

preconceitos, fato que pode ser minimizado se houver a participação da comunidade, 

começando pela conscientização e qualificação dos líderes locais, o que contribui como um 

fator de proteção nas atividades de controle dessa doença (BRASIL, 2011) 

Esses líderes podem e devem auxiliar na articulação dos serviços de saúde com a 

comunidade e outras instituições.  Entre as ações que podem ser efetivadas para isso, 
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destacam-se estas: a criação de espaços de planejamento, discussão, conscientização, além de 

ações intersetoriais que busquem conexões culturais e de ressignificação da doença no bojo da 

comunidade (BRASIL, 2011). 

Essa articulação entre os diversos atores sociais envolvidos propicia melhores condições 

de saúde para as pessoas com a TB, diminuído a vulnerabilidade social e favorecendo a 

detecção precoce da doença e a diminuição do abandono do tratamento (BRASIL, 2011). 

A adequada articulação e conscientização da comunidade, a par de determinarem a 

maior eficiência no tratamento da doença ea minimização do preconceito na sua abordagem, 

possibilitam também a sua imprescindível prevenção pela identificação dos sintomáticos 

respiratórios, cujo diagnóstico precoce pode evitara evolução do bacilo, facilitando, assim, o 

tratamento e a cura, em caso de essa doença de fato existir (BRASIL, 2011). 

 

2.3.5.  Prevenção da Tuberculose 

 

A Prevenção da Tuberculose consiste em um conjunto de ações voltadas para o 

diagnóstico precoce até a sua efetiva cura (BRASIL, 2011) 

Estão entre as principais medidas preventivas a Vacinação, a Quimioprofilaxia e a 

Avaliação dos Contatos. 

 

2.3.5.1. Vacinação 

 

A Vacinação, que se dá por meio da BCG, é uma das medidas que envolvem a 

prevenção da Tuberculose.  É indicada para crianças de até quatro anos e obrigatória para 
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menores de um ano, estando presente no Calendário Vacinal do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011) 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) para BCG determina, como meta de 

cobertura vacinal, que 90% das crianças menores de um ano de idade sejam vacinadas, sendo 

que, no Brasil, os dados demonstram que, nos últimos anos, essa cobertura tem atingido um 

percentual acima da meta estabelecida (BRASIL, 2019). 

A BCG não impede a infecção pelo Bacilo de Koch, sendo pouco eficaz contra TB 

Pulmonar, mas previne as formas mais graves de acometimento, como a Tuberculose na 

forma Miliar e a Meningoencefalica (MACIEL, 2016). 

A vacinação dessas crianças deve constitui-se numa forma de promover a educação 

em saúde voltada especialmente para a prevenção da doença, criando também a oportunidade 

de se avaliar a cobertura vacinal desse grupo num determinado momento e espaço (BRASIL, 

2019). 

 

2.3.5.2.  Quimioprofilaxia 

 

  

A profilaxia é indicada em alguns casos nos quais o individuo tem maior propensão de 

adoecer pela Tuberculose, ou seja, ela é indicada nos casos de tratamento da infecção latente 

pelo Bacilo, após descartar a doença ativa (GARCIA, 2015). 

A Equipe Saúde da Família tem de acompanhar os pacientes que estão em 

quimioprofilaxia e em tratamento para detectar possíveis efeitos colaterais da medicação, 

adesão ao tratamento e absenteísmo da consulta (BRASIL, 2011). 
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2.3.5.3. Avaliação dos Contatos 

 

 

Entende-se por Avaliação dos Contatos a ação de controle das pessoas que estão em 

convívio, de forma prolongada, com os pacientes infectados na forma Pulmonar da doença.  

Essas pessoas são as que apresentam as maiores chances de infecção.  

Tal controle, que é uma medida determinada pela PNCT, é fundamental na APS, pois, 

por meio do diagnóstico precoce, previne o adoecimento (BRASIL, 2011). É obrigação da 

Atenção Primária em Saúde ampliar o cuidado com pessoas assintomáticas (BRASIL 2011; 

GAZETTA, et al, 2008). 

 Existem estudos que demonstram a importância da investigação dos contatos para a 

identificação precoce dos casos e, sobretudo, para a consequente redução da transmissão da 

doença. Nesses estudos, verificou que de 3,5 % a 5,5 % dos contatos próximos a um individuo 

com a Tuberculose já eram portadores da doença não diagnosticados.   

Assim, a identificação dos indivíduos que acabaram de ser informados de que são 

portadores do bacilose viabiliza por meio desse controle rigoroso dos seus contatos, 

permitindo que seja minimizado o risco iminente de desenvolvimento da TB ativa no período 

de 2 a 5 anos subsequentes à sua infecção(BRASIL, 2019). 

Os profissionais da Equipe devem esforçar-se ao máximo nessa Avaliação, de maneira a 

identificar, por meio de entrevistas aos pacientes índices, as pessoas que fazem parte do seu 

convívio de forma prolongada.  A avaliação dos comunicantes deve ser feita, utilizando-se 

uma boa anamnese, exame físico e exame complementar (BRASIL, 2011; GAZETTA, et al, 

2008). 

Ao terminar a Avaliação, o profissional de saúde deve proceder aos registros no 

prontuário, preencher as fichas especificas de contato (Livro de Registro de Pacientes e 
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Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tuberculose). Essas fichas auxiliam na 

informação de vigilância da TB, fundamental para o controle e para a redução da propagação 

desse agravo (BRASIL, 2011). 

 

2.3.6. Planejamento e monitoramento da busca passiva de possíveis 
assintomáticos e ativa de SR 
 

 

Segundo Kuznetsov (et al, 2014 apud BRASIL, 2019):  

“estudo realizado na Rússia mostrou que o tempo entre os sintomas sugestivos e o 
diagnóstico da TB foi menor na busca ativa (1 semana), quando comparado à busca 
passiva (6,9 semanas), o que contribui também com a diminuição do tempo de 
exposição do paciente bacilífero com a comunidade” 

 

Dá-se o nome de Sintomáticos Respiratórios Esperados (SRE) aqueles que 

correspondem ao número de sintomáticos respiratórios que se esperam encontrar em um 

determinado período de tempo (1% da população em geral).  É fundamental que seja feito 

pelos profissionais da saúde planejamento e monitoramento da atividade de busca ativa desses 

SRE levando em conta a população local. 

Dependendo do coeficiente de incidência do local, espera-se encontrar uma média de 3 

a 4% de bacilíferos a cada 100 SR examinados (BRASIL, 2019). 

 

2.3.7.  Diagnóstico 
 

Basicamente, o diagnóstico ocorre por meio da suspeita clínica, do exame físico e da 

visualização direta do bacilo (SILVA JUNIOR, 2004). 

A suspeita clinica envolve sinais, sintomas, exame físico e a história atual da doença 

do paciente. Esses indícios, além da tosse seca ou produtiva há mais de 3 semanas (SR), da 
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dor torácica, da dispneia,  da febre e dos sintomas constitucionais, são alguns dos que fazem 

os profissionais de saúde suspeitar da existência da Tuberculose (GARCIA, 2015). 

Deve-se adotar uma estratégia de capacitação desses profissionais para a Busca Ativa 

de Sintomáticos Respiratórios na comunidade (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

RJ, 2013).  Essa busca justifica-se e assume importância inquestionável, na medida em que 

permite a identificação precoce dos casos bacilíferos e o início do tratamento, possibilitando a 

interrupção da cadeia de transmissão e a redução da incidência da doença (BRASIL, 2017; 

2019). 

Tal prática deve ser incorporada no dia a dia dos profissionais que trabalham nas 

unidades do tipo ESF e/ou UBS, idealmente, duas vezes por ano, visando identificar, de forma 

precoce, os indivíduos que possam estar acometidos pelo bacilo (BRASIL, 2019; GUSSO; 

LOPES, 2012). Para isso, todos eles devem estar atentos à identificação da possível existência 

da doença, o que pode ser feita da seguinte forma: 

a) Busca de casos suspeitos na comunidade, pela visita domiciliar dos membros da 

Equipe Saúde Família, principalmente do Agente Comunitário de Saúde;  

b) Investigação de casos suspeitos nas UBS e/ou Clínicas de Família (CF), que se dá pela 

abordagem aos indivíduos que procuram essas Unidades com sintomas que possam 

indicar a existência da doença.   Em caso de suspeita de TB Extrapulmonar, o paciente 

deve ser encaminhado às Unidades da Rede para o seu diagnóstico e a outros serviços, 

em havendo instabilidade hemodinâmica, que constitui caso de urgência e emergência;  

c) Avaliação dos contatos de pacientes com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar;  

d) Promoção de campanhas educativas que aumentem o conhecimento da comunidade 

sobre a doença (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RJ, 2013); 

e) Indivíduos com imunossupressão e os integrantes de grupos especiais, tais como os 

profissionais de saúde, os moradores de rua e de asilos, os presidiários e os que vivem  
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em comunidade devem ser avaliados com mais atenção por serem mais propensos a 

adquirirem a TB (BRASIL, 2011). 

 

Para que a avaliação desses indivíduos seja efetiva, deve-se garantir o acesso rápido 

aos serviços de saúde, de modo a possibilitar o diagnóstico o mais precoce possível. Tal 

diagnóstico deve ser feito por meio da clínica, da radiografia de tórax e de outros exames, 

entre os quais se destacam os seguintes: 

a) Exame Bacteriológico Direto do Escarro é o que deve ser utilizado para o diagnóstico 

e o controle da doença, visto que, sendo realizado adequadamente em todas as fases 

previstas, torna possível a identificação de 60 a 80% dos casos pulmonares (BRASIL, 

2019). Tal Exame, que é indicado para individuo com tosse produtiva ou seca 

(induzida por nebulização), deve ser feito colhendo-se duas amostras de escarro com 

quantidade adequada do material para ser avaliado pelo laboratório (BRASIL, 2011; 

GUSSO; LOPES, 2012).  Esse material deve ser analisado, de forma rápida, para não 

atrasar o diagnóstico e potencializar a transmissão da doença; 

b) Radiografia de Tórax, que é o indicado no auxílio do diagnóstico em casos suspeitos, 

tem como função não só a de evidenciar a imagem suspeita ou a sequela da 

Tuberculose, mas também a de avaliar outras causas depneumopatias (BRASIL, 2011; 

GUSSO; LOPES, 2012);  

c) Cultura para Micobactéria, indicado para formas extrapulmonares, é também 

recomendado para a suspeita de existência da forma pulmonar, em casos como de 

resistência bacteriana,de falência,de reicidivae debaciloscopias negativas (BRASIL, 

2011); 

d) Histopatológico, recomendado para a detecção da TB Extrapulmonar, é aquele em 

cuja análise se verifica granuloma, necrose de caseificação e BAAR; 
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e) Prova Tuberculínica. (PPD),método auxiliar no diagnóstico da doença,deve ser 

utilizado para avaliar a infecção latente e a possível ocorrência em crianças e contatos.  

Essa técnica consiste na aplicação do material em via intradérmica no terço médio da 

face anterior do antebraço e na leitura que ocorre após 48-72 horas dessa aplicação 

(BRASIL, 2011). 

 

Os exames para investigação de TB Extrapulmonar e/ou a avaliação de casos mais 

complexos da doença não são realizados em unidade de nível primário, devendo os pacientes 

ser encaminhados, nesse caso, para a rede de serviços de saúde, de modo a evitar que os 

suspeitos de terem adquirido a doença tenham o seu diagnóstico feito de forma intempestiva, 

o que pode contribuir para a propagação do agravo.  

 

 

2.3.8 Tratamento 
 

 

O tratamento consiste na operacionalização do esquema de combinação 

medicamentosa, com dosagem e tempo adequados, de modo a atingir a sua necessária 

precocidade terapêutica, a fim de que não haja resistência a esses medicamentos (BRASIL, 

2011). 

É fundamental que exista uma adequada supervisão da ingestão medicamentosa na 

unidade de saúde, na residência ou no local de trabalho do doente. Tal supervisão poderá ser 

feita com, pelo menos, três observações semanais, nos primeiros dois meses,e duas 

observações por semana, até o seu final. 
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Importa destacar que os medicamentos deverão ser ingeridos sempre diariamente e de 

uma única vez, preferencialmente em jejum ou, em caso de intolerância gástrica, junto com 

uma refeição (BRASIL, 2019). 

A cura da doença depende da boa adesão ao tratamento. Nesse sentido, o provimento 

dos meios necessários para que todo indivíduo acometido por tal Agravo seja adequadamente 

tratado é de responsabilidade dos serviços de saúde, sobretudo no fornecimento gratuito dos 

medicamentos pelas Unidades Básicas de Saúde (GARCIA, 2015; PAULA, 2011). 

O procedimento terapêutico é obrigatório para todos os indivíduos que tenham a TB, ou 

seja, a pulmonar e a extrapulmonar, sendo prioritário para aqueles que têm a bacilífera, 

objetivando o controle da doença, em razão da possibilidade de sua propagação (DUNCAN, 

2013).  

A prova terapêutica é indicada, com avaliação criteriosa pela equipe responsável, 

principalmente nos seguintes casos: suspeição da doença, sem comprovação por baciloscopia; 

tentativa de tratamento por antimicrobiano de amplo espectro, sem melhora dos sintomas e da 

clínica (BRASIL, 2011). 

Existe diferença em relação ao prolongamento do tempo de tratamento de acordo com a 

forma da Tuberculose, nos casos de retratamento e de falência terapêutica (GARCIA, 2015).   

Basicamente, existem duas etapas de tratamento: a fase intensiva, que dura 2 (dois) 

meses;  e  a de manutenção,  em que,  na maioria das vezes,  tem duração de  4 (quatro) 

meses, a qual  pode ser estendida,  chegando a durar 9 (nove) meses ou mais o total do 

tratamento, em vez de 6 meses, que é o tempo mais comumente  preconizado   (Tabela 1) 

(BRASIL,2011). 

Segundo o MS, uma das melhores estratégias para o atingimento da cura da TB é o 

Tratamento Supervisionado (TDO), capaz de minimizar o abandono por parte do paciente 
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(BRASIL, 2011). Esse Tratamento prioriza a forma pulmonar, pois interrompe a cadeia de 

transmissão para os indivíduos suscetíveis (BRASIL, 2011) 

É inegável que o TDO só atinge o seu objetivo se a equipe multiprofissional tratar o 

indivíduo com a doença de forma singular, integral, respeitando as suas necessidades e 

evitando o seu constrangimento pelo estigma da doença (VILLA, et al, 2011). 

Isso se verifica na aplicação de um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que consiste 

numa ferramenta de organização do cuidado, voltada para o indivíduo ou família, que 

considera a singularidade de cada caso, sendo mais indicado em situações mais complexas 

que exijam cuidado integral ao paciente. Tal Projeto valoriza a história de vida do indivíduo, 

trazendo-o para o centro do cuidado, devendo ser oferecido principalmente a pacientes com 

problemas de adesão ao tratamento. 

É muito importante que exista uma atribuição de responsabilidades entre a Equipe 

Multidisciplinar de Saúde e o paciente. O PTS, que deve ser periodicamente revisado, em 

razão da constante transformação da situação e das relações vivenciadas pela Equipe e pelo 

doente, prevê a possibilidade de essa Equipe precisar acionar uma rede de ajuda mais 

ampliada, de maneira a otimizar o necessário cuidado a ser dispensado a esse indivíduo 

(TERRA; BERTOLOZZI, 2008). 

Esse bom vínculo com a equipe e a corresponsabilização do sujeito em seu tratamento 

são imprescindíveis paraa sua cura e, consequentemente, contribuindo para o senso de 

responsabilidade desse indivíduo, fazendo com que ele se sinta melhor nesse processo 

(BRASIL, 2019; PAULA, 2011). 

Essa articulação gera autonomia do paciente portador da TB, apoio emocional, 

entendimento do processo saúde-doença, diminuindo, assim, as chances de abandono e da 

propagação da doença (VILLA, et al, 2011). 
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A transmissão do Bacilo de Koch está presente desde o aparecimento dos primeiros 

sintomas e cessa, após 15 dias de tratamento, de forma efetiva, quando então o paciente 

bacilífero deixa de propagá-la (GARCIA, 2015).  

Observe-se que,na TB Multirresistente, há evidências,em alguns casos, de que a 

interrupção da possibilidade de sua transmissão só ocorre se houver a negativação da 

baciloscopia (BRASIL, 2011). 

Os medicamentos antituberculínicos produzem efeitos específicos, tais como a ação 

bactericida precoce, a prevenção do surgimento de bacilos resistentese a atividade 

esterilizante, sendo capazes de matar o maior número de bacilos, diminuindo a infecção, a 

possibilidade de seleção de mutação e a resistência do mycobacterium tuberculosis e 

impedindo o reaparecimento da doença (GARCIA, 2015).   

A terapêutica costuma ser ambulatorial sob a forma de TDO ou por meio da 

hospitalização em casos especiais, sendo eles casos de maior gravidade, como 

meningoencefalite tuberculosa, intolerância às medicações refratárias, gravidade e 

vulnerabilidade dos casos (BRASIL, 2011; TERRA; BERTOLOZZI, 2008). 

Esses casos especiais apresentam relação com os grupos de risco em razão da maior 

possibilidade do abandono. Neles, estão incluídas questões relacionadas ao retratamento, à 

falência ou à multirresistência. A internação deve ser de curta duração devido à chance de 

aumento da transmissão para outros pacientes internados (BRASIL, 2011; PAULA, 2011). 

Segue o Esquema Básico de Tratamento da Tuberculose nas apresentações na forma 

Pulmonar e na Extrapulmonar, em adultos e adolescentes, sendo indicado para casos novos e 

de retratamento (Tabela 1): 
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Tabela 1 - Esquema Básico Terapêutico para Tratamento da Tuberculose de acordo com o 

regime,o peso dos indivíduos e a duração1. 

Regime Fármacos e doses por 

comprimido 

Faixa de 

peso 

Unidade/dose/dia Meses 

2 RHZE: 

(Fase 

Intensiva) 

 

Rifampicina (R):150mg 

Isoniazida (H):75mg 

Pirazinamida(Z):400mg 

Etambutol(E)::275mg 

20-35kg 

36-50kg 

>50kg 

 

2comprimidos 

3comprimidos 

4comprimidos 

 

2 

4RH 

(Fase de 

Manutenção) 

Rifampicina(R):150mg 

Isoniazida(H):75mg 

 

20-35kg 

36-50kg 

>50kg 

 

2comprimidos 

3comprimidos 

4comprimidos 

 

4 

Fonte: Retirado e adaptado da apresentação de linha de cuidado de Tuberculose da Prefeitura do Rio de Janeiro/ 

Secretária Municipal de Saúde do RJ, no dia 4/6/2017. 

 

As dificuldades que envolvem a não adesão medicamentosa e a conseqüente 

propagação da doença estão relacionadas aos efeitos colaterais das medicações, ao abandono 

do tratamento previamente e a não adoção do TDO.   Há uma forte associação de efeitos 

colaterais das medicações contra a Tuberculose em idosos, etilistas, hepatopatas, desnutridos 

e coinfectados com TB-HIV (FERREIRA; SILVA; BOTELHO, 2005). 

Os serviços de saúde devem oferecer as condições básicas essenciais para um 

tratamento adequado, com a imprescindível adesão do paciente. Para isso, é fundamental que 

siga o seguinte protocolo: informação adequada, capaz de minimizar os obstáculos e a 

                                                           

1Na TB Meningoencefalica, a Fase de Manutenção dura 7 meses;  e a associação com corticoide 2mg/kg/dia,  1- 

4 meses. 
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dificuldade no processo de tratamento e cura; esclarecimento das dúvidas que o paciente tem 

sobre a doença, como a duração e regularidade do tratamento, as complicações do abandono 

da medicação; e apoio da família no auxílio ao tratamento (BRASIL, 2011) 

 

 

2.4 Desafios sociais em relação à Tuberculose que contribuem para a 

propagação da doença 

 

 

 A TB, que é suscetível de prevenção e de cura, é uma doença que tem forte associação 

com a miséria, com a exclusão e com a vulnerabilidade social, ou seja, ela constitui um 

agravo que tem potencial mais intenso de ocorrência em condições de pobreza, contribuindo 

também para a desigualdade social. Desse modo, as pessoas que vivem em tais condições 

acabam tendo mais probabilidade de desenvolver e de proliferar a doença (PRADO JUNIOR; 

VIRGILIO; MEDRONHO, 2016).  

 Negligenciados pelas Políticas Públicas, esses fatores socioeconômicos dificultam o 

acesso aos serviços de saúde, gerando, consequentemente, atraso no diagnóstico (LIMA, 

2013; NEGRI, et al,, 2015). 

A compreensão da causalidade da Tuberculose como uma doença social é fundamental 

para o sucesso do seu controle, para o qual deve haver maior clareza em relação ao contexto 

em que o indivíduo doente está inserido, devendo ser singular a abordagem desses pacientes.  

Isso é fundamental para diminuir a incidência do bacilo e para facilitar a adoção de políticas 

específicas para efetividade da ação, segundo a OMS (BRÁS,  2014).  

Os múltiplos contextos e a forma do adoecimento pela Tuberculose envolvem 

condições de vida e conceitos de vulnerabilidade e, consequentemente, tornando o controle de 

doença mais difícil (SILVA; MULLER; DALCIN, 2012). 
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O contexto socioeconômico em que vários segmentos populacionais desfavoráveis se 

inserem tende a produzir mais sofrimento com a doença, gerando mais dificuldade no seu 

tratamento e contribuindo decisivamente para a sua propagação pelo fato de não interromper a 

cadeia de transmissão desse agravo. 

Visando atenuar esses determinantes sociais, de modo a possibilitar um controle mais 

eficaz da Tuberculose na comunidade, devem ser estimuladas ações intersetoriais com equipe 

multidisciplinar (BRÁS,  2014). 

Os profissionais de saúde em geral não têm os meios necessários e o preparo adequado 

para lidar com as situações que vão além da unidade. Por outro lado, os profissionais da 

Atenção Primária têm formação e especialização suficientes para lidar com o contexto social 

em que esses indivíduos estão inseridos. Mesmo com esse preparo, ainda há casos em que 

ocorrem abandonos e resistência devido a essas fragilidades sociais (BRÁS,  2014; 

ALECRIM, et al, 2016). 

Na maioria das vezes, a dificuldade de os profissionais acompanharem a população em 

geral, especialmente a que se encontra infectada pelo bacilo, ocorre em razão da falta de 

estrutura mínima por parte do Sistema de Saúde.  Acresce a isso o fato de as pessoas que 

vivem em situações extremamente vulneráveis do ponto de vista social, além de não terem o 

direito ao acesso a um Sistema adequado de Saúde, não têm a consciência necessária para 

reivindicarem tal direito e para agirem preventivamente.  Estão nesse grupo notadamente os 

moradores de rua e os presidiários (ALECRIM, et al, 2016). 

Considerando tal situação de vulnerabilidade em que vivem parcela significativa da 

população e que a TB é uma doença fortemente relacionada aos determinantes sociais, torna-

se essencial a organização e a implementação de políticas de desenvolvimento social capazes 

de garantir os direitos básicos desses indivíduos, o que pressupõe o acesso aos bens e serviços 

públicos. 
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Tais políticas, desenvolvidas e implementadas pelas três esferas de governo, são 

compostas por determinados Sistemas, além de programas e ações intersetoriais pactuadas em 

conjunto, utilizando-se de repasses fundo a fundo, de modo a buscar a superação da pobreza.  

Entre esses Sistemas estão o Sistema Único de Assistência Social e Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2019). 

Esses contextos descritos facilitam a transmissão da doença e a propagação das formas 

mais graves da TB, constatando que a desigualdade social e a falta de investimentos em 

Políticas Públicas na área social, especialmente em saúde e educação, estão fortemente 

associadas à existência da Tuberculose (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

É mais comum observarem-se os casos mais graves do bacilo quando a TB está 

associada a alguns aspectos, tais como: ao vírus do HIV, ao envelhecimento da população, aos 

movimentos de migração, à urbanização desorganizada, à ausência de controle social, à 

população de risco, aos imunodeprimidos, aos portadores de doença crônica, aos usuários de 

drogas, aos trabalhadores da saúde (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

Por mais que já tenham sido empreendidos recursos em Políticas Públicas para o 

controle da Tuberculose, esses não foram suficientes para o atingimento do objetivo almejado, 

uma vez que ainda falta a cobertura da população suscetível e da já afetada pelo problema, 

além da existência e do aumento constante das condições de vulnerabilidade social, que 

contribuem para o não controle do bacilo, possibilitando o agravamento dessa realidade 

(SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

O Controle Nacional de Saúde, em sua Resolução nº 444/2011, preconiza a 

necessidade de as estratégias de controle da TB serem articuladas com as demais políticas 

públicas, de modo a desenvolverem ações que levem em consideração as necessidades 

específicas, notadamente das populações que vivem em situação de mais vulnerabilidade. 

Nesse sentido, além do fortalecimento das ações de saúde, faz-se necessário também o 
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fortalecimento e o incremento das políticas de inclusão social e de proteção de direitos, 

visando a manter a tendência de queda da incidência de novos casos e de mortalidade pela 

doença (BRASIL, 2019). 

A Tuberculose é um importante problema de saúde pública em termos mundiais, mas 

se agrava em países de baixa e média renda.  Por isso, no Brasil, ainda há uma continuidade e 

intensa incidência da TB, o que demonstra os problemas do país em relação ao 

desenvolvimento social, como os determinantes de pobreza, os obstáculos para o acesso aos 

serviços de saúde, causados pela falta de gestão pública, que acabam por favorecer o 

descontrole da doença (SILVA, 2013). 

É irrefutável que, para o efetivo controle da Tuberculose, devem ser combatidos o 

preconceito e a discriminação como forma de se buscar a eliminação das barreiras e de 

ampliar o acesso aos bens e serviços públicos. Igualmente fundamental, nesse sentido, 

inserem-se o planejamento e o monitoramento das atividades programáticas que constituem 

ações indispensáveis em conjunturas de recursos humanos limitados e, principalmente, de 

intensas restrições orçamentárias.  

Portanto, importa o estabelecimento de estratégias de intervenção e de diálogo entre os 

diversos atores da sociedade civil, de modo a minimizar as distâncias entre os serviços e as 

pessoas doentes. Além disso, é imprescindível que seja organizada e implementada uma rede 

de proteção social, tendo como referência os direitos humanos (BRASIL, 2019). 
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2.5 Políticas de enfrentamento da Tuberculose 

2.5.1. Políticas de enfrentamento da Tuberculose no Mundo 

 

Devido à incidência e ao número de óbitos ocasionados pela Tuberculose, ela foi 

considerada, em 1993, pela OMS como caso de Calamidade Pública, sendo, assim, incluída 

como uma das prioridades nas Políticas Públicas de Saúde.  

Umas das ações lançadas pela OMS, nesse período, foi a criação da Estratégia DOTS, 

tendo como objetivo atuar sobre a doença (BRASIL,2017). 

A partir de 1997, a OMS passou a produzir, por meio dos relatórios, destacando-se o 

Global Tuberculosis Report”,que procedia à avaliação e à atualização da epidemia da 

Tuberculose, além de relatar aspectos relacionados a progressos na implementação, 

financiamento, prevenção e controle da doença dos países que representam os 99% dos casos 

de TB  no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

Em 2000, ocorreu a “Conferência Cúpula do Milênio”, organizada pela ONU.  Nessa 

Conferência, líderes mundiais acordaram lutar contra as desigualdades sociais, principalmente 

em países em desenvolvimento, firmando o acordo “Desenvolvimento do Milênio”. A partir 

dessa combinação, haveria um plano mundial de atuação, visando alterar o quadro de pobreza, 

fome e incidência da Tuberculose.  

Esse Acordo objetivava fazer com que os países, utilizando o Fundo Global de 

Investimento, atuassem para combater HIV/AIDS, Malária e Tuberculose, proporcionando o 

acesso aos medicamentos essenciais para o tratamento dessas doenças, visando reduzir os 

indicadores negativos relacionados a essas enfermidades (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 

2011; BRASIL, 2017). O Brasil comprometeu-se a reduzir, até 2015, as taxas de incidência e 

mortalidade em, respectivamente, 2,8/100.000 e 1,8/100.000. 
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Em 2002, foi implantado e reconhecido internacionalmente o DOTS (Tratamento 

Diretamente Supervisionado), o qual visava à redução da metade das infecções e óbitos pelo 

bacilo até 2015. 

Para isso, foi estabelecido um padrão de tomada das medicações, de modo a se obter a 

adesão ao tratamento e, assim, diminuir o seu percentual de abandono e a resistência do 

bacilo. Dessa forma, tornar-se-ia viável a diminuição da ocorrência de casos novos e a 

potencialização da cura desse agravo (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

Essa estratégia só poderia ser alcançada se houvesse apoio nacional e internacional 

suficientes. Por esse motivo, “a OMS e outros organismos internacionais vêm conduzindo um 

movimento global para acelerar, social e politicamente, as ações de controle da TB no mundo, 

o StopTB”, (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011), aprovado na Assembléia Mundial de 

Saúde,na qual o Brasil teve uma participação importante (BRASIL, 2017) 

O “Stop TB”, objetivando apoiar as ações de controle da TB, articulou o poder 

econômico e cientifico de maneira a avaliar as atividades e estabelecer novas estratégias para 

esse controle devido à relevância do agravo. 

Esse esforço conjunto das nações alcançou sucesso, pois fortaleceu a estratégia DOTS, 

reduzindo o peso global da doença, mas, por outro lado, ainda havia deficiências, já que não 

impediu o aumento continuado da epidemia (BRASIL, 2017; SAMPAIO; SALES; 

BARBOZA, 2011). 

Diante dessas deficiências apontadas e dos resultados dos relatórios do “Stop TB”,a 

OMS procurou outra estratégia, em 2009, chamada de “Dia Mundial de Combate à 

Tuberculose”.   

As ações desse plano foram fortalecidas por estes três pilares: associação do cuidado à 

prevenção centrada no individuo; adoção de políticas que busquem informações integradas, 
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visando à proteção do indivíduo e à oferta de acesso universal e, por fim, incentivo à pesquisa 

e à inovação de tecnologia que facilitem o controle desse agravo (MACIEL, 2016). 

Por essa estratégia, foi demonstrada uma forte associação entre TB-HIV, em que se 

observaram 1,4 milhões de novos casos de TB em pessoas infectadas pelo vírus HIV e um 

registro de 456 mil óbitos pela coinfecção TB-HIV (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

A OMS (2009 apud BRASIL, 2011 recomenda, em relação ao controle da TB, cinco 

boas práticas para que serem seguidas:  

 

a) Compromisso político; 

b) Diagnóstico de qualidade; 

c) Tratamento padronizado que preveja o acompanhamento da tomada da  medicação e 

o apoio integral ao paciente; 

d) Oferta e fornecimento, de maneira gerencial e eficaz, da medicação; e 

e) Monitoramento, de forma rápida, da notificação e do encerramento dos casos. 

 

2.5.2.  Políticas de enfrentamento da Tuberculose no Brasil 

 

 

Em 1996, foi criado o Plano Emergencial de Controle da Doença pela Coordenação 

Nacional de Pneumonia Sanitária (CNPS),devido à gravidade do problema no país.  No ano 

posterior, no I Consenso Brasileiro de Tuberculose, passou a ser obrigatória, em todos os 

pacientes com a TB, a testagem para o vírus HIV.  

Observando ser um problema mundial, o Ministério da Saúde (MS) anunciou que a 

Tuberculose deveria ser uma prioridade nacional em saúde. 

Em 1999, esse Órgão, ao reconhecer a Tuberculose como sendo uma das prioridades em 

saúde, criou o PNCT, que elencou diretrizes e metas para diminuir a sua incidência, a sua 
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crescente resistência medicamentos e a sua mortalidade. Nesse sentido, estabeleceu ações 

voltadas para o controle dessa doença.  

Essas estratégias foram criadas visando alcançar os objetivos da “Conferência Cúpula do 

Milênio” da Organização das Nações Unidas (BRASIL, 2017; HIJJAR; PROCÓPIO, 2006).  

Nesse mesmo período, o Brasil ratificou a estratégia do tratamento DOTS, preconizado 

pela PNCT, objetivando ações que melhorassem esses indicadores ainda persistentes 

relacionados a esse agravo (HIJJAR; PROCÓPIO, 2006; BRASIL, 2017; BRASIL, [2000]).  

Essas metas, que visavam ao controle da doença, deveriam ser perseguidas por 

determinadas ações, entre as quais se destacam as seguintes: realizar o diagnóstico em 90% 

dos casos esperados; reduzir o atraso do diagnóstico; curar pelo menos 85% dos 

diagnosticados.   

O alcance desses objetivos se dará por meio da expansão dessas ações para os demais 

entes federados, notadamente para os municípios, aspirando melhorar o prognóstico da 

doença (SASAKI,  2015).  Para que isso fosse efetivo, os municípios deveriam se empenhar na 

detecção precoce e no tratamento adequado, que possibilitas sem a redução da incidência, da 

prevalência e da mortalidade pelo bacilo (HIJJAR; PROCÓPIO, 2006).  

Em 2000, o Plano Nacional de Controle da Tuberculose (2000-2005) veio como um 

importante marco no controle da doença, pois interferiu decisivamente nas estratégias e nas 

ações voltadas para a expansão de alguns dos programas já existentes, quais sejam: o 

Programa de Saúde da Família (PSF), o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

e o Programa de Controle de Tuberculose e Eliminação da Hanseníase (BRASIL, 2016; 

BRASIL, [2000]). 

O Plano foi melhor implementado com a ampliação e a fixação dos PACS e do PSF, 

associados aos municípios.  Ele expõe normas e diretrizes e determina ações de controle da 
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doença na Atenção Primária, visando ao tratamento e ao diagnóstico efetivo em todos os 

serviços de saúde (BRASIL, 2008; BRASIL 2014) 

Desse modo, as metas estabelecidas no PNCT devem ser acompanhadas contínua e 

permanentemente, utilizando-se os indicadores de busca, diagnóstico, acompanhamento dos 

casos e resultado do tratamento, extraídos das unidades de saúde dos municípios (BRASIL, 

2019). 

Para o atingimento dos objetivos almejados, foram criadas normas técnicas e diretrizes 

para que ao Sistema Único de Saúde (SUS),por meio das unidades básicas, garanta o acesso 

gratuito,que é de direito de todos,às ações efetivas de controle da doença.  Para isso, os casos 

deveriam ser diagnosticados e tratados nesses locais, mantendo o Sistema de Referência e 

Contrarreferência e, se necessário, encaminhando aos outros serviços de saúde de recursos 

mais onerosos (HIJJAR; PROCÓPIO, 2006).  

Visando a melhores indicadores para o controle da Tuberculose, observou-se ser 

necessária a implementação de ações interligadas e intersetoriais.  Nesse sentido, foram 

buscadas parcerias com segmentos da sociedade civil (HIJJAR; PROCÓPIO, 2006).  

Os Programas de Controle da TB, aspirando ao enfrentamento dessa doença na 

população mais vulnerável e à ampliação de seu acesso aos serviços do SUS e do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), devem identificar os possíveis parceiros estratégicos e 

com eles se articular, especialmente com a Assistência Social e com gestores, além da 

sociedade civil, para a composição de um grupo de trabalho e, a partir desse grupo, esses 

Programas devem elaborar um plano de ação intersetorial.   

Ainda no sentido de identificar o mapear instituições que integrem a Rede de Atenção 

Integrada, o que significa incluir não só instituições governamentais e não governamentais 

(abrigos, albergues, centros de convivência, casas de acolhida, centros de referência de 

direitos humanos etc.), na formulação de propostas de enfrentamento da Tuberculose.    
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Considerando-se que a TB relacionada a pessoas desfavorecidas, além das necessárias 

medidas biomédicas, exige também a implementação de ações que visem o alcance da 

cidadania, a Política Nacional de Inclusão Social destaca a importância da intersetorialidade, 

com a adoção de ações propositivas e estruturantes, objetivando a integralidade que permita a 

superação dessa situação de exclusão social (BRASIL, 2019). 

O Ministério da Saúde implementou, em 2011, uma série de ações com eixos de atuação, 

objetivando ao melhor acompanhamento da TB:   mobilização técnica, política e social;  

descentralização;  melhoria da vigilância epidemiológica;  otimização do sistema de 

informação, de registros e  de notificação (GARCIA,2015). 

Além disso, realizou outras atividades, entre as quais a ampliação e a qualificação da 

rede de laboratórios e a melhoria da sua acessibilidade; a garantia do tratamento pelo 

fornecimento das medicações, da vacinação (BCG) e da quimioprofilaxia; a capacitação de 

recursos humanos e a incorporação de ações de controle da doença na Estratégia Saúde 

Família (ESF) (GARCIA, 2015). 

No entanto, para que a descentralização do Programa Nacional da Tuberculose fosse 

efetiva em termos municipais, teria que haver a expansão da Rede de Atenção Primária e da 

Rede de Atenção à Saúde.  Isso só seria possível se houvesse um aumento significativo dos 

investimentos na área (RUFFINO NETTO, 2002).  

Desde 2002, esse investimento aumentou em 14 vezes, possibilitando, assim, uma 

melhor organização da rede e a participação mais efetiva da sociedade civil para o controle do 

bacilo (BRASIL, 2011). 

É fundamental que haja uma efetiva avaliação do desempenho dos serviços de controle da 

Tuberculose nos variados cenários e também nas suas diversas dimensões, considerando-se a 

descentralização do PNCT e do investimento financeiro no PSF (FURLAN; GONZALES; 

MARCON,  2015). 



57 
 

O PNCT terá mais efetividade a partir, principalmente, da adequada capacitação dos 

profissionais para acolher, realizar busca ativa, reconhecer doentes, solicitar e orientar a coleta 

de escarro por meio de uma organização de um apoio nos exames diagnósticos corretos e 

oportunos (OLIVEIRA, et al,  2011). 

Tal efetividade dependerá dos gestores de todas as esferas da Atenção Básica seguirem 

um protocolo que preveja planejamento e articulação com os diversos setores em prol do 

controle do bacilo. Eles devem estruturar a rede de serviços de saúde para diagnosticar 

pacientes com suspeita da doença; sistematizar laboratórios que façam diagnósticos e controle 

dos casos; facilitar o acesso ao tratamento, ao diagnóstico, de modo a proteger as pessoas não 

bacilíferas. Para que isso seja possível, é fundamental que sejam mantidos os dados, de forma 

adequada, a fim de serem analisados e interpretados para tomada de decisão (OLIVEIRA,   et 

al, 2011).  

A sistematização dos casos com Tuberculose e de seus contatos deve ser feita no livro 

Registro e Controle do Tratamento dos Casos de Tuberculose.  Para tanto, deve ocorrer o 

preenchimento sistemático e adequado de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011; NÓBREGA, et 

al, 2010). 

Para a melhor operacionalização do PNCT, foram criados os PACS, os quais 

determinam que os agentes comunitários de saúde estejam no território adscrito, realizando a 

supervisão da tomada de medicação pelos pacientes (DOTS), sendo de forma descentralizada 

as ações de controle da Tuberculose, de modo a transferir a responsabilidade da vigilância da 

doença para os municípios onde se encontram as unidades básicas (NÓBREGA, et al,2010).  

A estratégia de tratamento pelo DOTS e o fortalecimento da PNCT, os quais exercem 

papel fundamental na Atenção Primária, visam a implementar ações da estratégia do ¨Stop 

TB¨, em razão da situação calamitosa da Tuberculose mundialmente (BRASIL, 2011). 
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O tratamento diretamente observado proveu articulações com diversos programas já 

existentes, como o Combate à Coinfecção TB/HIV, o qual procede à promoção do acesso a 

populações vulneráveis no processo de descentralização da Atenção Básica, de maneira a 

realizar abordagens voltadas aos profissionais de saúde em equipes multidisciplinares e a 

alcançar as metas estabelecidas de superação dos problemas enfrentados (SAMPAIO; 

SALES; BARBOZA, 2011). 

Embora já se tenha avançado em relação ao acesso aos pacientes com a doença e suas 

famílias, ainda há muito a ser feito, pois as condições sociais que envolvem essas pessoas, a 

presença crescente da TB Multirresistente e o abandono do tratamento são questões que ainda 

devem ser abordadas de forma mais eficiente, de modo a evitar os desdobramentos sociais, 

econômicos, culturais e assistenciais (LIMA, 2013). 

 

 

2.6. Paradigmas culturais que interferem no processo do adoecimento da 

população brasileira e facilitam a proliferação da Tuberculose 

 

 

A cultura da sociedade brasileira é baseada no modelo de Atenção à Saúde, que 

prioriza as ações de cura, centradas na doença e no hospital e fragmenta os sistemas e os 

órgãos em detrimento das ações voltadas à promoção e prevenção da saúde.  Entretanto, esse 

modelo não tem conseguido resolver diversas questões relacionadas ao processo saúde-

doença do indivíduo e da comunidade. A população, em geral, procura os serviços de saúde 

de forma terapêutica, ou seja, já adoecida, o que dificulta ações de prevenção e promoção 

(LIMA, 2013). 

A OMS estabeleceu que fossem alocados investimentos num paradigma de saúde que 

priorizasse as ações de promoção e prevenção, de modo a que, cada vez mais, fosse possível 
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minimizar a demanda assistencial, uma vez que essa acaba constituindo-se em ações 

paliativas, as quais em nada contribuem para a resolução da existência dos agravos.  

Acresce a isso o fato de que essa prática recorrente voltada para o problema e não para 

a sua prevenção constitui uma dificuldade no atendimento por parte dos profissionais da área, 

já extremamente sobrecarregados, prejudicando sobretudo as pessoas mais vulneráveis.  

Assim, o modelo adotado então no Brasil, em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pela OMS, buscou priorizar recursos nas ações preventivas, em detrimento das ações 

terapêuticas (LIMA, 2013).  

 

 

2.7. A Estratégia Saúde da Família:eixos integradores para melhoria das 

ações no controle da Tuberculose 

 

 

O novo paradigma de Atenção à Saúde adotado pelo SUS foi baseado na I Conferência 

Internacional de Cuidados Primários em Saúde, propondo a Atenção Primária em Saúde 

(APS),  a qual deveria ser o primeiro contato dos indivíduos,  das famílias e da comunidade 

em geral  com o sistema de saúde (SIMÕES, et al, 2016). 

Esse modelo, que prioriza a abordagem integral do indivíduo, valoriza os saberes 

locais e identifica problemas sociais, econômicos, ambientais e culturais do território adscrito, 

de modo a estimular ações que guardem relação com a realidade, ou seja, ações que 

considerem as necessidades e a complexidade dos problemas mais prevalentes da comunidade 

em questão (LIMA, 2013). 

Acredita-se que o processo saúde-doença de cada individuo depende da interação de 

múltiplos aspectos, cabendo ao profissional que trabalha na ESF identificar a singularidade 
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dos indivíduos e o grau de compreensão deles do significado do processo saúde-doença 

(LIMA, 2013). 

A melhor abordagem do processo de adoecimento é a que considera o aspecto 

multifatorial, devendo ser compreendida pela ótica do individuo diante da realidade analisada. 

Assim, devem ser consideradas as perspectivas almejáveis e as necessidades vivenciadas.  A 

compreensão dessa dinâmica e as suas interações dependem das experiências individuais e da 

relação desses indivíduos com os seus pares, isto é, dependem dos processos histórico-

culturais construídos por cada pessoa em sua relação social (LIMA, 2013). 

A saúde tem a ver com o equilíbrio do indivíduo e o meio em que se insere, mantendo 

total relação com o desenvolvimento social, político e econômico. Quanto maior a 

vulnerabilidade social, maior será o risco de ocorrência de enfermidade e da dificuldade de se 

sair de tal condição.  

Caso aquele que se encontre enfermo não tenha a devida compreensão do seu estado, 

dificilmente será possível a realização de um tratamento adequado, uma vez que isso depende 

sobremaneira da participação ativa desse paciente no seu processo de cura (LIMA, 2013). 

Em relação à Tuberculose, são fundamentais as ações de promoção e prevenção dessa 

doença, de modo a evitar a necessidade de tratamento. Tanto na situação preventiva quanto, 

principalmente, para o atingimento da cura, será imprescindível que esse indivíduo tenha 

compreensão do que envolve o seu adoecimento, tornando-se, assim, um agente ativo nesse 

processo.  

Desse modo, aumentam significativamente as chances de controle e de diminuição da 

propagação do agravo (BRASIL, 2019). 
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2.7.1 A Estratégia Saúde da Família no Rio de Janeiro no contexto da 

Tuberculose 

 

 

A partir de 2006, a Estratégia Saúde Família (ESF) reorientou o SUS. O novo modelo 

de Atenção à Saúde foi implantada devido aos investimentos financeiros a nível Federal e à 

escolha da gestão em saúde em optar pela ESF. Como dito, a escolha por um modelo de 

Atenção depende dos recursos, da vontade e da agenda política da gestão em saúde (SIMÕES, 

et al, 2016). 

Essa decisão foi tomada, uma vez que houve a comprovação dos resultados positivos 

no que diz respeito à melhora dos indicadores de saúde da população assistidas por esse 

modelo.  Esse movimento foi fundamental para a reforma e a expansão da Atenção Básica no 

Rio de Janeiro, em 2008 (SIMÕES, et al, 2016). 

No período entre 2009-2017, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de 

Janeiro reformou o modelo assistencial prévio e deu apoio à Atenção Primária à Saúde, tendo 

como base a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF),o que gerou progresso na 

cobertura populacional, que subiu de 3,5% para 70,7%, tendo como consequência, um 

aumento na oferta de serviço de saúde para as pessoas com Tuberculose (BRASIL, 

2016;SIMÕES, et al, 2016; HARZHEIM; HAUSER; PINTO, 2015). 

Esse modelo priorizou outros aspectos organizacionais de combate à doença por meio 

da Gerência do Programa de Controle da Tuberculose, hoje Gerência de Doenças Pulmonares 

Prevalentes, seguindo algumas melhorias na abordagem da TB: 

1- Sistema de Informação (SINAN):Visa à qualificação no manejo do SINAN-TB. 

Pela descentralização e digitação online dos dados nas Clínicas de Família e/ ou 

Centros Municipais de Saúde. Foi criado, em 2015, o SINAN Rio, sistema de 
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notificação da doença, que modernizou ações de controle da Tuberculose, 

facilitando as notificações e o encerramento dos casos; 

2- Serviços de Referência Terciária Municipal: Foi feita parceria com a Secretária 

Estadual de Saúde, objetivando a melhora do acompanhamento dos casos de 

Tuberculose Multirresistente de forma descentralizada. Criaram-se quatro unidades 

de referência que auxiliam nos fluxos assistenciais, no monitorando continuo, de 

forma compartilhada, entre unidade terciária e primária. 

3- Implantação do Teste Rápido Molecular: Teste de qualidade para diagnosticar a 

doença, implementado pelo Ministério da Saúde para ser utilizado por todo o 

Município; 

4- Implantação do Sistema GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial): Sistema de 

informação de laboratório online, criado pelo Ministério de Saúde em 2012, de 

modo a acelerar o resultado dos exames complementares relacionados à doença; 

5- Implantação de cultura para BK nos laboratórios municipais: Todos os 

laboratórios, até 2014,devem oferecer diagnóstico da Tuberculose por meio a desse 

exame. 

6- Criação de instrumentos para uso dos profissionais de saúde que assistem o 

paciente com Tuberculose: Foram criados vários documentos online que norteiam 

a assistência, auxiliam no diagnóstico e no tratamento da doença; 

7- Articulação de ações com a Sociedade Civil: No Rio de Janeiro, foi implementada 

uma ação articulada da sociedade civil com  um segmento da Câmara Municipal da 

Cidade, visando a melhor compreensão da gravidade da doença; 

8- Investigação de Óbitos por Tuberculose: No início de 2016, criou-se o Protocolo 

de Vigilância de Óbitos pela Doença. Os casos de óbitos foram selecionados e 

discutidos nas unidades de saúde de referência do paciente; 
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9- Implantação do Call Center para Tuberculose: Não ocorre em todas as áreas 

programáticas do Rio de Janeiro, mas tem como objetivo aumentar a adesão ao 

tratamento, pelas ligações telefônicas aos pacientes em tratamento. Elas oferecem 

auxilio ao tratamento (BRASIL, 2016). 

10- Monitoramento dos indicadores epidemiológicos e operacionais de qualidade de 

acompanhamento da Tuberculose: São dados gerais retirados de cada município 

por meio do SIM (dados sobre mortalidade) e SINAN- TB. São eles os seguintes, 

conforme a tabela 2. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 - Indicadores epidemiológicos e operacionais de qualidade de acompanhamento da 

Tuberculose baseados no SIM e SINAN-TB 

 

Indicadores epidemiológicos e operacionais: 

Taxa de Incidência de Tuberculose; 

Taxa de Incidência de Tuberculose Infantil; 

Taxa de Mortalidade por Tuberculose; 

Proporção de Cura; 

Proporção de Abandono; 

Realização de HIV; 

Realização de Cultura em casos de retratamento; 

Realização de Cultura em casos de HIV positivo; 

Proporção de Contatos avaliados; 

Diagnóstico por tipo de unidade notificadora; 

Proporção de caso de TB drogas-resistentes (TB-DR); 

Proporção de casos novos pulmonares confirmados por critério laboratorial. 

Fonte: BRASIL, 2016 
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No Rio de Janeiro, há 231 unidades de Atenção Primária, 18 unidades de referência 

secundária e 5, de terciária para acompanhamento dos pacientes com Tuberculose. São as 

primeiras que detectam 76% dos casos de BK. Desses casos detectados, 1,8% são 

confirmados resistentes. Os eventos resistentes devem ter seguimento em unidades secundária 

e terciária (BRASIL, 2016). 

Após a Reforma da APS no Município do Rio de Janeiro, como dito anteriormente, a 

cobertura da ESF era de 7%, em 2010, e passou a ser 48,2%, em 2014. No ano de 2012, em 

91% das equipes implantadas, foram averiguados resultados positivos em relação à cura da 

Tuberculose nas Equipes Saúde Família que tinham cobertura pela ESF. Mesmo com esse 

resultado favorável para controle da doença, ainda há muitos óbitos pela TB devido à 

dificuldade do acesso e aos fatores socioeconômicos (PRADO JUNIOR; VIRGILIO; 

MEDRONHO,2016; HARZHEIM; HAUSER; PINTO, 2015). 

A prioridade da APS tornou-se mais abrangente, sendo considerada a porta de entrada 

preferencial dos sistemas de saúde e, como tal, espera-se que o usuário procure primeiramente 

esse serviço como o seu contato regular e da comunidade. Para ser preferência dos pacientes, 

o serviço deve promover acessibilidade e resolutibilidade, tendo que solucionar 85% dos 

principais problemas mais frequentes da população (BRASIL, 2011; PONCE, et al, 2013).  

As Equipes Saúde Família da ESF têm poucos recursos tecnológicos de alto custo, 

passando a sua atuação a ter o foco na lógica da vigilância dos locais, considerando as ofertas, 

demandas, necessidades e problemas das pessoas que habitam determinado espaço adscrito. 

Tais pessoas possuem condições de vida, saúde, hábitos, etc., de modo que os profissionais 

dessas Equipes devem ter uma ação resolutiva nesse sentido (CRISPIM, 2013). 

Além disso, a APS deve dar continuidade à assistência prestada em outros serviços 

que compõem a Rede, sendo coordenadora e ordenadora das Redes de Serviços de Saúde em 

todos os níveis de Atenção Primária, Secundária e Terciária.  Desse modo, o acesso universal 
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ao Sistema Único de Saúde (SUS) objetiva ao alcance da equidade pela coordenação dos 

serviços de saúde, de forma hierarquizada e regionalizada, de acordo com a complexidade da 

Rede (BRASIL, 2012). 

A APS é responsável pelos pacientes que fazem acompanhamento em sua área de 

abrangência. Para isso, é obrigação dos profissionais de saúde que trabalham na ESF entender 

o contexto cultural, epidemiológico e social, para gerir, de forma fundamentada, as 

necessidades locais e de vigilância em saúde para agravos em saúde como a Tuberculose 

(BRASIL, 2012; PONCE, et al, 2013). 

A Tuberculose é uma doença de notificação compulsória e, por isso, deve ser 

notificada. Além disso, deve-se identificar e investigar os comunicantes de pacientes com TB 

Pulmonar bacilífero com confirmação. Por isso, para o sucesso terapêutico, é indispensável 

realizar a vigilância de todos os indivíduos em tratamento e suas famílias, de forma a 

minimizar os possíveis estigmas e preconceitos que envolvem tal agravo (GARCIA, 2015). 

Tal notificação deve ser feita utilizando-se a Ficha Individual de 

Notificação/Investigação de Tuberculose para os casos novos, os reingressos após abandono, 

as recidivas da doença e os casos que são transferidos para tratamento em outra unidade.  

Nessa Ficha, é possível ser feito o acompanhamento dos casos de TB por meio dos 

dados referentes às baciloscopias de controle, da situação do tratamento e do encerramento, 

que compõem as informações fundamentais que possibilitam a avaliação do resultado desse 

tratamento. 

O controle da TB nas UBS compreende a avaliação da situação epidemiológica e das 

medidas de controle utilizadas, permitindo, assim, estimar-se a extensão das metas e dos 

objetivos planejados.  Nesse sentido, é fundamental que os objetivos tenham sido definidos 

previamente e que os indicadores epidemiológicos tenham sido estabelecidos, visando à 

estimativa dessas metas (BRASIL, 2019). 
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É importante frisar que o cuidado primário deve realizar ações e oferecer serviços de 

promoção, prevenção, controle da Tuberculose e de seus agravos em saúde, propiciando 

também a cura e a reabilitação que envolva a doença (PONCE, et al, 2013). 

A doença tem diversas formas de apresentação e apenas o diagnóstico pulmonar é 

facilmente diagnosticado na Atenção Primária em Saúde quando há uma busca ativa adequada 

para isso. (BRASIL, 2011). 

Em formas extrapulmonares, o diagnóstico geralmente é mais lento, pois os pacientes 

têm de ser encaminhados a outros níveis de atenção para fechá-lo. Esses pacientes devem ter 

sua coordenação feita pela Atenção Primária de Saúde, para que, assim que sejam 

diagnosticados em outros serviços, retornem à APS, para iniciar o seu tratamento, o mais 

precocemente possível, para que não haja uma maior transmissão da doença (BRASIL, 2011). 

Segundo a OMS, por ser uma doença crônica, a TB impõe diversos desafios, entre os 

quais o do diagnóstico oportuno, principalmente nos serviços que atuam como porta de 

entrada dos Sistemas de Saúde (PONCE, et al, 2013). 

Os serviços de saúde que detectam os pacientes com Tuberculose e os acompanham 

devem observar e entender melhor os múltiplos contextos que envolvem o processo de 

adoecimento por esse agravo. Os aspectos relacionados ao preconceito e ao estigma que 

envolvem a doença devem ser abordados,  com toda singularidade possível. Assim, o apoio 

do serviço coordenador é fundamental para o controle e o sucesso do tratamento da doença. 

(BRASIL, 2019). 
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2.7.2 Especificidade das Unidades de Saúde Família 

 

 

As informações das ESF são extraídas a partir dos dados definitivos e atualizados do 

cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do DATASUS 

do Ministério da Saúde.  

As unidades com a Estratégia Saúde Família (ESF) podem possuir um número variado 

de Equipes de Saúde Família. Cada Equipe é responsável por um território sanitário, com uma 

média de 4000 cadastrados (BRASIL, 2012). 

As equipes são compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 

uma quantidade de agentes comunitários de saúde (no máximo 12), além de Equipe de Saúde 

Bucal para cada 3  equipes de ESF,  de forma a cobrir a população que habita tal território 

(BRASIL, 2012). 

Tais Equipes possuem funções e atribuições especificas, como a de pactuar as condutas 

junto aos indivíduos, elaborando um plano terapêutico comum nesse espaço sanitário, 

devendo ser o foco em abordagem familiar e comunitária para lidar com os problemas mais 

comuns da região (HARTER,2013). 

A ideia central é realizar um planejamento e programar a assistência dessas pessoas com 

base numa analise situacional do local adscrito, estabelecendo parcerias e organização social 

para auxiliar a condução dos casos.   

A Equipe Saúde Família deve saber lidar com os casos de Tuberculose da região. Para 

um planejamento adequado, essa Equipe deve realizar, por semana, uma reunião a fim de 

pensar e organizar as estratégias para cada agravo de sua área (HARTER, 2013). 
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2.7.3 Estratégia Saúde de Família e as Redes de Atenção em relação à 

Tuberculose 

 

 

Os cuidados necessários ao portador do Bacilo de Koch têm relação direta com os 

arranjos, ou seja, relacionam-se diretamente com a organização, com a estrutura e com os 

sistemas de referência e contrarreferência, das Redes de Serviços de Atenção do território 

adscrito e também das Redes de Serviços de Saúde onde estão os profissionais de saúde que 

trabalham nessas redes, devendo, assim, os fluxos ser organizados e entendidos por todos os 

profissionais que compõem e atuam na rede.  

No Brasil, a Rede de Atenção é organizada e orientada a partir da APS, sendo esta 

responsável pelas ações de vigilância, prevenção e controle da TB (BRASIL, 2012). 

 

  

2.7.4.  Rede de Atenção a Tuberculose 

 

 

Os profissionais de saúde que trabalham na ESF devem comunicar-se entre si e com os 

profissionais da rede em geral, objetivando uma atenção mais eficiente dos indivíduos, das 

famílias e da comunidade que esses profissionais acompanham, devendo entender a 

importância da sua atuação no Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde para 

ordenação das referências e contrarreferências das pessoas que estão no seu espaço sanitário 

(TOUSO, 2015). 

O diagnóstico da Tuberculose deve ser efetivo e, para isso, a organização dos sistemas e 

a dos serviços de saúde têm de estar focadas nas condições agudas do paciente, de modo a 

evitar desfechos desfavoráveis aos doentes com acometimentos crônicos (MENDES, 2010). 
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O trabalho em rede constitui um desafio complexo.  Para que ele tenha efetividade, é 

essencial que o seu funcionamento se faça com planejamento e execução resolutivos. 

Também é muito importante que haja a aplicação do conhecimento nas áreas das Ciências 

Sociais e Biológicas (TOUSO, 2015; MONROE, et al, 2008). 

É fundamental que haja uma organização em todos os níveis de serviços para que o 

funcionamento do Sistema de Saúde e a avaliação do individuo sejam eficazes, equânimes e 

eficientes. Por isso, a APS tem de ser a porta de entrada do Sistema, a ordenadora e a 

coordenadora da Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012). 

Além disso, os profissionais da Atenção Primária devem ter noções fundamentais de 

gestão da Rede de Atenção à Saúde, de forma ampla e integral, visando alcançar o 

acompanhamento mais adequado dos seus pacientes.  (HARTER, 2013; MONROE, et al, 

2008). 

Tal conhecimento da gestão pelos profissionais possibilita que os pacientes com TB, 

já fragilizados pela condição clínica, não encontrem tantos obstáculos para acessar o Sistema 

e obter os cuidados necessários. Isso significa dizer-se que esses pacientes devem ser bem 

orientados e encaminhados aos serviços adequados, de maneira a obter o seu diagnóstico e, 

se for o caso, o seu tratamento o mais precocemente possível (PAIVA, et al, 2014). 

A orientação inadequada dos profissionais, por falta de conhecimento do Sistema, 

pode prejudicar os pacientes, por exemplo, levando-os à decisão de desistirem de procurar o 

atendimento e, consequentemente, de buscar uma solução para o seu quadro clínico, 

favorecendo a transmissão e a infecção de outros indivíduos. Isso pode influenciar na decisão 

de esse paciente desistir de voltar a acessar o serviço (NEGRI, et al, 2015). 

Com a descentralização do Sistema de Saúde, as ações de controle da TB passaram a 

ser destinadas ao primeiro nível desse Sistema, destacando-se, para o bom desempenho das 

Equipes Saúde Família, a organização da Rede de Serviços em Saúde, visando atender as 



70 
 

demandas do paciente e as necessidades de saúde e a interação do serviço com o enfermo 

que o procura.  

Considerando-se esses aspectos que mantêm relações estruturais com o Sistema de 

Saúde, os profissionais devem estar capacitados para gerir, com eficácia, os problemas de 

saúde a longo prazo (TOUSO, 2015). 

Demonstram-se, a seguir, os mecanismos relacionados à articulação das ações de 

TB, nos níveis técnico, administrativo e gerencial, que interferem no controle da Doença 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Influência dos mecanismos de articulação das ações de controle da Tuberculose 

Mecanismos     

Compromisso 

Político 

Fortalecimento 

dos Recursos 

humanos 

Garantia 

dos 

recursos 

financeiros 

Fornecimento 

de medicações 

Retaguarda e agilidade no 

fluxo laboratorial e 

logística 

Ampliação da 

capacidade 

técnica dos 

profissionais 

Dimensão 

técnicas, 

funções e 

competência 

frente a casos de 

Tuberculose 

   

Dimensão 

técnica dos 

serviços 

Adequação as 

necessidades 

dos usuários 

Qualidade 

dos 

serviços 

  

Dimensão 

interpessoal 

Interação 

psicológica, 

social entre 

pacientes e 

produtores de 

cuidado 

Apoio aos 

usuários 
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 Dimensão 

organizacional 

do processo  

Acessibilidade 

aos serviços 

Extensão 

de 

cobertura 

dos 

serviços 

Extensão de 

cobertura dos 

serviços 

oferecidos 

 

Acompanhamento da 

ingestas medicamentosas 

diretamente observadas ( 

TDO) 

 

Fonte: TOUSO, 20152 

 

 

2.7.5. Rede de Atenção à Tuberculose no RJ, na Área Programática 1.0. 

 

 

Todos os níveis de Atenção à Saúde são responsáveis pelo controle da Tuberculose, 

mas a APS é a principal coordenadora e orientadora.  A seguir, serão demonstrados as ações e 

os procedimentos específicos de cada nível de Atenção e a organização do fluxo em relação 

ao agravo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Ações realizadas em cada nível de atenção 

 

Níveis de 

atenção  

Ações e procedimentos  

Primária: 

APS e CMS 

- Identificar e buscar os casos com sintomas respiratórios; 

- Solicitar exames para diagnóstico, mesmo não sendo oferecido na unidade. 

- Tratamento e supervisão do tratamento e efeitos adversos menores. 

-Acompanhar o caso: exames BAAR, RX, laboratoriais, consultas. 

- Compartilhar TDO com nível secundário e terciário 

-Encaminhar para nível secundário e terciário em casos de eventos de favoráveis, 

resistência, efeito adversos maiores 

- Monitoramento de casos através dos sistemas de informação. 

-Avaliação de contatos e realizar quimioprofilaxia quando indicada 

                                                           
2Tabela construída a partir dos mecanismos que podem influenciar na resolutiva da rede e nos entraves 
relacionados a TB do texto de TOUSO, 2015 
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Secundário 

Policlínicas 

Hospital 

- Iguais ao primária 

- Oferecer suporte técnico a APS quando encaminhados. 

- Compartilhar TDO com nível terciário 

-Encaminha para unidade terciária quando indicado 

 

Terciário 

Hospital 

do Fundão 

- Recebe e orienta tratamento a tuberculose multirresistente(TMR) 

- Orienta e disponibiliza medicações em situações especiais 

-Internações 

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE3 

 

 

2.8. Fatores de atraso em relação ao diagnóstico e ao início do tratamento da 

Tuberculose 

 

 

A maior parte da transmissão da doença ocorre entre o inicio da tosse e o inicio do 

tratamento. É por isso que o profissional deve realizar o diagnóstico nesse período, de modo a 

evitar o agravamento da doença do indivíduo e a sua propagação para a comunidade. 

O atraso no diagnóstico e no tratamento da Tuberculose é determinante para a 

propagação e para a infectividade dessa doença, aumentando, assim, significativamente o 

risco de óbito (PRADO JUNIOR; VIRGILIO; MEDRONHO, 2016).    

Tal demora faz com ela se torne mais extensa e grave, além de, muitas vezes, 

influenciar a decisão do paciente de abandonar o processo de cura, o que configura um 

obstáculo para romper a cadeia de transmissão (SILVA SOBRINHO, 2012; VILLA, et al, 

2013) 

Entre as razões determinantes para esse atraso identificadas neste Estudo, podem-se 

elencar estes: o perfil dos pacientes; a experiência dos pacientes com o atendimento 

                                                           
3Tabela Adaptada da apresentação de linha de cuidado de tuberculose da Prefeitura do Rio de Janeiro/ Secretária 
Municipal de Saúde no dia 4/6/2017 
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procurado; a percepção do indivíduo no processo saúde-adoecimento; o acesso aos serviços 

de saúde para diagnóstico; os serviços de saúde; a gestão do trabalho em saúde; a capacitação 

constante dos profissionais para detecção precoce da doença;  

 

2.10.1 Perfil dos pacientes 

 

 

 Há fatores que, estatisticamente, são recorrentes tanto na sintomatologia do BK quanto 

na demora na detecção dessa doença, entre os quais se destacam os seguintes: homens em 

idade ativa de vida, particularmente nos casos de maior vulnerabilidade, como os que vivem 

em áreas urbanas; moradores de rua; portadores do HIV; indivíduos marginalizados sem 

acesso ao serviço de saúde; pessoas pobres e usuários de drogas (PILLER, 2012; BELO, et al, 

2010). 

Também os consumidores abusivos de álcool, os tabagistas, as pessoas acometidas de 

alto estresse e os indivíduos com transtornos mentais podem ser incluídos entre os fatores 

mencionados anteriormente (LIMA, 2013; SILVA; MULLER; DALCIN, 2012). 

Há, outrossim, estudos que comprovam que o atraso na detecção da doença pode 

relacionar-se a fatores diversos, sejam eles étnicos, sociais ou biológicos.  Neles, observam-se 

que muitos que retardam na busca de seu diagnóstico são negros, índios, presidiários, 

desnutridos, diabéticos e indivíduos com problemas pulmonares pregressos (PILLER, 2012; 

SILVA; MULLER; DALCIN, 2012) 

Em outro estudo, no mesmo sentido, a motivação identificada para tal atraso relaciona-

se à idade avançada, ao sexo feminino, ao fato de estar solteiro ou desempregado.  

O desconhecimento do paciente em relação à doença também contribui, na maioria das 

vezes, para tal atraso (SILVA SOBRINHO, 2012). 
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As pessoas que sofrem com a Tuberculose nesses casos não são diagnosticadas, nem 

declaradas e, como consequência, não são tratadas. Elas sofrem e, às vezes, vivenciam o 

agravamento do seu quadro de saúde, sem terem a consciência de que têm o direito, como 

todo brasileiro, de exigir um tratamento adequado que permita o alcance de sua cura (LIMA, 

2013). 

 

2.10.2 Experiência dos pacientes com o atendimento procurado 

 

 

O adiamento do paciente na procura pelo serviço de saúde pode ser motivado por 

fatores relacionados a esse mesmo serviço, tais como o acolhimento insatisfatório dado a ele 

pelos profissionais da área (Equipes Saúde Família e Multiprofissional), assim como a 

inadequada infraestrutura oferecida (VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009; VILLA, et al, 2012) 

Essa experiência negativa pode ser determinante para a falta de vínculo entre o 

paciente e os profissionais de saúde, tendo como consequência a sua hesitação na procura dos 

serviços de saúde.  Isso fará com que esse indivíduo não tenha acesso ao seu diagnóstico, 

favorecendo uma piora do seu quadro clínico e potencializando a transmissão do agravo 

(VILLA, et al, 2011; VILLA, et al, 2012). 

 Na hipótese de, mesmo com a referida experiência negativa, esse paciente buscar o 

serviço, haverá uma tendência de ele abandonar o tratamento, o que também pode contribuir 

tanto para a degradação do seu estado quanto para a intensificação da infectividade da doença 

(NEGRI, et al, 2015; BERALDO, et al, 2012). 

A peregrinação em diversos serviços de saúde, sem que o diagnóstico seja concluído, 

pode explicar, de certa maneira, essa ação equivocada da pessoa afetada pelo agravo 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006; WYSOCKI, et al, 2013). 
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Muitas vezes, as pessoas com sintomas deixam de buscar um diagnóstico preciso por 

imaginarem as possíveis consequências de seu resultado positivo, tais como a segregação 

social e tudo o que pode advir, desse diagnóstico, na sua vida pessoal e profissional 

(DANTAS, 2011) 

A disponibilidade dos serviços de qualidade interfere decisivamente no desejável 

cuidado multiprofissional e integral do paciente (VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009).  

Quanto maior o adiamento do individuo em procurar o serviço de saúde para realizar o 

diagnóstico da infecção, maiores serão suas despesas financeiras, devido às faltas às 

atividades laborais, e menor será a sua produtividade, aumentando os gastos do empregador 

(OBLITAS, et al, 2010; VILLA, et al, 2013). 

O serviço de saúde, tanto no seu aspecto humano quanto no estrutural, deve garantir 

uma atenção continuada de qualidade, de modo a satisfazer plenamente o paciente que o 

procura.   Nesse sentido, é fundamental que os profissionais de saúde tenham uma 

compreensão do cotidiano do paciente em tratamento e da dinâmica familiar em que ele se 

insere (ARAKAWA, et al, 2011; NEGRI, et al, 2015). 

 

2.10.3 A percepção do indivíduo no processo saúde-adoecimento 

 

 

Ao se analisarem aspectos individuais do processo saúde-adoecimento, deve ser 

considerada a percepção das pessoas em relação aos sinais e sintomas que os fazem procurar 

algum serviço de saúde (SASAKI, 2015). 

Determinados indivíduos ostentam percepções peculiares que os levam a buscar o 

tratamento, diferentemente de outros, que vêem o problema de uma forma completamente 

distinta, ao decidirem não acessar tais serviços, influenciados por diversos fatores, tais como: 
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experiências negativas em situações anteriores relacionadas ao atendimento recebido ou à 

falta de atenção dos profissionais da área, a percepção equivocada de que os sintomas 

naturalmente desaparecem etc. (PONCE, et al, 2013; WYSOCKI, et al, 2013) 

O comportamento equivocado do indivíduo doente que não busca o adequado cuidado 

destaca-se como um dos principais componentes determinantes para tal retardo. Isso se dá 

quando ele se utiliza da automedicação, ou ainda acredita que os sintomas desaparecerão 

naturalmente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006).  

Desse modo, essa percepção equivocada do indivíduo afetado pelo BK relativamente 

ao seu processo saúde-adoecimento será sempre determinante para a intensificação dos 

sintomas da doença e, consequentemente, constituirá fator impeditivo para a consecução da 

sua cura, uma vez que haverá naturalmente uma postergação do início da terapêutica 

(PONCE, et al, 2013). 

 

2.10.4 Acesso aos serviços de saúde para o diagnóstico  

 

 

A facilidade de acesso aos serviços de saúde tem de ser uma meta constante dos 

governantes, uma vez que os pacientes que são obrigados a percorrer longas distâncias para 

obter o seu diagnóstico são desestimulados a fazê-lo em função do tempo exigido e dos gastos 

financeiros necessários a esse deslocamento. Isso pode acarretar consequências às suas 

atividades laborais (ARAKAWA, et al, 2011; BARREIRA; GRANGEIRO, 2007) 

A área de risco onde o paciente mora pode interferir na sua entrada e saída do local e 

prejudicar o seu deslocamento para o serviço de saúde, determinando o atraso no diagnóstico.  

Assim, fica claro que o acesso geográfico pode interferir nesse atraso (SASAKI, 2015; 

BARREIRA; GRANGEIRO, 2007; BERALDO, et al, 2012) 
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O retardo do diagnóstico do Bacilo de Koch pode estar relacionado ao fato de o 

paciente procurar um serviço inadequado para esse fim, ou seja, um serviço que não esteja 

preparado para funcionar como uma porta de entrada preferencial, como a Atenção Primária 

(VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009). 

Também contribuem para o retardo na detecção da doença a deficiência na 

organização dos serviços; o acesso aos serviços de assistência com pouca resolutividade e a 

baixa qualidade dos serviços de Atenção Primária, quando disponibilizam horários de 

atendimento, número de consultas e a duração dessas consultas muito restritos. 

(FIGUEIREDO, et al, 2009; SILVA; MULLER; DALCIN, 2012) 

Ainda nesse sentido, a inadequação de cobertura da APS e a fragilidade de serviços da 

rede em realizar o diagnóstico favorecem para o seu adiamento (PONCE, et al, 2013).  

Portanto, qualquer situação que impeça ou dificulte o acesso ao serviço adequado à 

realização do diagnóstico favorece ou estimula o seu atraso.  Assim, cabe aos governantes das 

três entidades estatais investir em políticas públicas que vão ao encontro da melhoria do 

acesso aos serviços de saúde e, por consequência, nunca em detrimento de tal acesso. 

 

2.10.5.  Os Serviços de Saúde  

 

 

A literatura tem demonstrado que os serviços de saúde mais procurados, no inicio dos 

sintomas da TB, vêm sendo a APS e os Prontos Atendimentos (ANDRADE, et al, 2013).  

Os hospitais e serviços privados também são procurados devido à fácil acessibilidade e 

à possibilidade de atendimento imediato (VILLA, et al, 2011). 

A APS apresentou resultados insatisfatórios na realização de diagnósticos da 

Tuberculose, devido à falta de organização para a avaliação dos resultados dos exames de 
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diagnósticos recebidos dos laboratórios; aos problemas relacionados à qualificação e 

rotatividade dos profissionais no nível primário e à falta de atenção em relação à suspeita da 

doença. 

Embora a cobertura da ESF fosse baixa, o serviço ainda era bastante procurado, sendo 

o segundo mais procurado após os Prontos Atendimentos. É importante destacar que a política 

local favorecia e investia nos Prontos Atendimentos, em prejuízo dos atendimentos primários 

(VILLA, et al, 2011). 

As Unidades de Pronto Atendimento apresentaram atraso no diagnóstico dos pacientes 

que a elas se dirigiram. A recorrência de idas do paciente ao serviço de saúde contribui 

sobremaneira para o atraso na detecção da doença, da mesma forma que o encaminhamento a 

outros serviços da Rede (SILVA SOBRINHO, 2012). 

Estudos associaram o atraso do diagnóstico a 67% dos pacientes que procuraram 

serviços privados. Tal procura pode ser explicada pela confiança maior desses pacientes no 

seu pronto atendimento e na provável resolutividade do problema (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006). 

Em João Pessoa, na perspectiva do paciente, observou-se desempenho negativo na 

avaliação dos processos relacionados ao tratamento da TB e na avaliação da estrutura 

oferecida pela APS. Foi destacada a falta de envolvimento e de comprometimento dos 

profissionais de saúde com pacientes doentes (SILVA, 2013). 

O serviço de saúde deve contemplar a expectativa do paciente que o procura. Nesse 

sentido, deve ser de fácil acesso em sentido amplo, ou seja, deve estar localizado o mais 

próximo possível; deve oferecer um atendimento rápido e adequado, facilitando a marcação 

das consultas. Isso certamente influencia positivamente tanto na procura do paciente quanto 

na sua decisão de dar continuidade ao tratamento, criando um vínculo entre ele e o 

profissional que o assiste (ARAKAWA, et al, 2011).  
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Entre os motivos que influenciam positivamente no tempo, na adequação do 

diagnóstico e no tratamento do indivíduo estão a disponibilidade de insumos/equipamentos, a 

oferta do tratamento supervisionado no domicílio e a concessão de benefícios sociais (SILVA,  

2013). 

A falta de material (recipiente de coleta, de etiquetas de identificação etc.); de insumos 

(equipamentos, medicamentos etc.), assim como o gerenciamento ineficiente (fluxo de 

transporte e sistematização das informações inadequadas) são fatores determinantes para o 

atraso no diagnóstico da Tuberculose (NÓBREGA, et al, 2010; FIGUEIREDO, et al, 2009) 

A definição da competência pela manutenção regular dos materiais prevê não só a 

divisão das tarefas a serem executadas, mas também a responsabilização dos membros da 

equipe de saúde.  O não cumprimento dessas tarefas pode pôr em risco a ação planejada e 

comprometer a integralidade da Atenção (PONCE, et al, 2013). 

Observe-se que, em municípios do Nordeste, os laboratórios da Rede responsáveis por 

analisar materiais que fazem o diagnóstico do Mycobacterium tuberculosis não atendem 

adequadamente às demandas assistenciais referentes à doença, ainda que o número previsto de 

amostras, nesses casos, pela PNCT seja reduzido.  

Ainda nessa Região, contata-se que a articulação entre os serviços de saúde é 

ineficiente, notadamente em relação ao sistema de contrarreferência (SILVA, 2013). 

A estrutura, a organização e o funcionamento do serviço de saúde interferem na 

atenção do individuo com a Tuberculose e influenciam no controle do agravo (LIMA, 2013). 
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2.10.6. A gestão do Trabalho em Saúde 

  

 

O Sistema de Saúde atual, no Brasil, foi reorientado de forma descentralizada, de 

modo a tornar a APS a porta de entrada preferencial do Sistema e, consequentemente, a 

responsável pelo acompanhamento contínuo dos assistidos.   

Sendo assim, a APS tem a função de coordenadora e ordenadora da Rede, tendo a 

obrigação de identificar e de detectar precocemente os casos de Tuberculose no local adscrito 

da unidade de Atenção Primária. Para que isso ocorra, de forma efetiva, os profissionais 

devem estar preparados para resolver a maior parte das situações de saúde daquele local.  

As múltiplas funções e atribuições da Atenção Primária contribuem para que os 

diagnósticos da Tuberculose passem despercebidos pelos profissionais de saúde, devido à sua 

sobrecarga de trabalho, pois eles têm de dedicar um tempo considerável ao acompanhamento 

frequente de outras linhas de cuidados, como as relacionadas, por exemplo, aos pacientes com 

hipertensão e diabetes, que normalmente estão incorporadas à rotina diária das Equipes Saúde 

Família. 

Assim, o acompanhamento do indivíduo com a Tuberculose acaba sendo pouco 

incluído no dia a dia dessa Equipe. O paciente sintomático respiratório só chega à unidade já 

com os sintomas presentes há bastante tempo. Isso demonstra que a Atenção Primária não 

detecta precocemente a doença (PONCE, et al, 2013). 

O atraso no diagnóstico e no tratamento pode ter relação com a Equipe Saúde Família 

quando ela não respeita a singularidade do sujeito que está sendo acompanhado, 

desconsiderando a autonomia do indivíduo no seu processo saúde-doença (ARAKAWA, et al, 

2011). 
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A equipe responsável pela detecção da TB e pelo tratamento do paciente já infectado 

deve estar preparada para uma abordagem integral desse indivíduo, de modo a evitar ou, pelo 

menos, minimizar os efeitos de um possível estigma, advindo da exposição e do seu 

constrangimento (VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009). 

São também fatores determinantes para que o paciente tenha a iniciativa de procurar o 

serviço e manter o acompanhamento o sigilo do profissional em relação ao diagnóstico e ao 

tratamento desse indivíduo e uma boa relação entre esse profissional e o paciente (VILLA; 

RUFFINO-NETTO, 2009). 

A investigação da doença deve ser constante, ou seja, exige empenho e monitoramento 

permanentes, devendo estar presente na rotina dos serviços e ser incorporada às práticas dos 

profissionais dê saúde (CIRINO, 2011; FIGUEIREDO, et al, 2009) 

A dificuldade pela busca precoce dos sintomáticos tem relação com a natureza 

operacional do trabalho externo dos ACS, com a organização dos serviços de saúde e com a 

descontinuidade dos fluxos de informação (LIMA, 2013). 

Portanto, a sobrecarga profissional está diretamente relacionada à falta de um 

planejamento ou à sua dificuldade de execução, devido à programação das exigências 

impostas pelo Calendário Nacional, podendo gerar uma rotatividade desses profissionais que 

estão na Atenção Primária e causar prejuízos na manutenção das equipes de saúde e na sua 

capacitação para lidar com a doença (PONCE, et al, 2013). 

 

2.10.7.  A capacitação constante dos profissionais para detecção precoce da 

doença 

 

Na PNCT, deve estar contemplado um Programa Permanente de Capacitação 

Funcional.  Nesse Programa, deve destacar-se a educação permanente, que tem de contemplar 
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as atividades de capacitação funcional e também outras ações, de modo a permitir a avaliação 

contínua do processo, especialmente a dos profissionais nele envolvidos, a fim de identificar 

os problemas a serem enfrentados na atenção/gestão, objetivando aprimorar as práticas e 

competências (PONCE, et al, 2013). 

A inexistência dessa educação permanente na rede de serviços de saúde, de forma 

organizada, articulada e sistematizada, com treinamentos pelas próprias equipes de APS, faz 

com que os profissionais da área não estejam adequadamente capacitados para lidar com a 

doença (NEGRI, et al, 2015). 

A equipe especializada do Programa Nacional de Controle da Tuberculose realiza 

apenas treinamentos pontuais, havendo, assim, a necessidade de conscientizar as autoridades 

de saúde acerca da importância da realização de treinamentos permanentes para a ESF, de 

maneira a possibilitar a detecção precoce da TB (PONCE, et al, 2013).   

Os resultados positivos relacionados à doença em questão não se esgotam apenas na 

capacitação dos profissionais, uma vez que há outras questões que acabam dificultando o 

atingimento desses resultados, tais como a exclusão social e a realidade do indivíduo 

infectado com esse Bacilo (VILLA, et al, 2011). 

Alguns estudos relatam a dificuldade de os profissionais que trabalham na Rede de 

Atenção à Saúde compreenderem que a identificação inadequada dos casos de TB pode 

resultar da falta de investigação de uma maneira geral e, especialmente, da não suspeição de 

que qualquer quadro respiratório pode ser um caso de Tuberculose. 

O fato de os profissionais não perguntarem frequente e ativamente sobre os sintomas 

respiratórios nos espaços em que atuam pode refletir-se no quadro epidemiológico do agravo 

no Brasil (NEGRI, et al, 2015). 

A viabilização de um Programa Permanente de Capacitação Funcional exige 

organização e planejamento constantes. É fundamental que os profissionais da saúde que 
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participarão desse Programa busquem o aperfeiçoamento além do que já ostentam em sua área 

de atuação.   

A construção desse Plano de Capacitação dos Profissionais de Saúde para atuarem 

especificamente na detecção precoce da TB deve prever o diálogo entre as políticas nacionais 

de saúde e as especificidades de cada serviço da área. 

A construção desse Plano de Capacitação dos Profissionais de Saúde para atuarem 

especificamente na detecção precoce da TB deve prever o diálogo entre as políticas nacionais 

de saúde e as especificidades de cada serviço da área (NÓBREGA, et al, 2010). 

Em tal Plano de Capacitação, no seu conteúdo programático, além dos assuntos 

relacionados à parte específica da área, deve constar também o assunto acerca da importância 

da clareza da comunicação para a otimização do processo terapêutico. Para isso, é 

fundamental que os profissionais da área passem a dominar os conceitos relacionados ao 

processo de comunicação e os tipos de comunicação existentes. 

E desejável que aprendam os elementos que participam desse processo, os ruídos que 

podem prejudicar a boa comunicação, as formas de comunicação que adequada para uma boa 

interação social, como a não violenta, a assertiva, a positiva etc. Nunca é demais lembrar que 

a aquisição de qualquer conhecimento se faz pela linguagem, especialmente pela linguagem 

verbal. Assim, o domínio da língua, no seu plano formal, é muito importante (BRASIL, 

2019). 

Nesse sentido, tais profissionais devem estar bem capacitados para melhor 

capacitarem, o que significa dizer que devem dominar as técnicas exigidas para a atividade 

docente, entre as quais se destacam as práticas pedagógicas exigidas de quem se dedica à 

atividade de ensino-aprendizagem. Além disso, esses profissionais devem considerar o 

contexto cultural diferenciado dos indivíduos que se inserem no cenário das práticas adotadas 

(NÓBREGA, et al, 2010). 
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2.10.8.  A Ineficiência das Políticas Públicas de Controle da Tuberculose  

 

 

A PNCT vem sendo responsável pela redução de óbitos, mas não das taxas de casos 

novos da doença. Essa não redução está relacionada às consequências ambientais, sociais e 

econômicas, gerando dificuldade no controle do agravo e, consequentemente, o adiamento do 

diagnóstico (LIMA, 2013). 

No Brasil, também contribuem intensamente para agravar essa situação a falta de 

organização do SUS, a ineficiência de gestão dos serviços da área de saúde, a associação da 

TB com a AIDS, a multirresistência às medicações antituberculínicas e o desenvolvimento 

social desigual do País (LIMA, 2013). 

 A Tuberculose é uma doença de cunho social, estando assim, relacionada, entre outros, 

à ausência de recursos financeiros e à distribuição de renda desigual. Esse ciclo vicioso do 

processo de exclusão social, que envolve a pobreza, a dificuldade em  inserção no mercado do 

trabalho etc., leva à deteriorização da situação social, tendo como consequência quase 

absoluta a maior suscetibilidade ao acometimento das doenças infecciosas, como é o caso da 

TB (BRASIL, 2011). 

Existem estudos que criticam as ações do PNCT, demonstrando que os indicadores de 

desempenho do Programa são insatisfatórios. Entre os fatores citados nesses estudos que 

afetam o controle da doença, estão o acesso do paciente, a organização dos serviços e a 

Estratégia DOTS, não sendo essa a realidade do cotidiano de todos os municípios brasileiros.  

Tais motivos também contribuem para a demora da detecção e do tratamento, favorecendo a 

proliferação da doença (LIMA, 2013). 

A consciência dos gestores públicos da influência das condições sociais em que se 

encontram os indivíduos para a maior suscetibilidade da doença terá de determinar a alocação 
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de mais investimentos nas atividades que, de alguma maneira, possam contribuir para a 

diminuição desse problema (LIMA, 2013). 

Cabe aos gestores da área de saúde organizar adequadamente as equipes de trabalho e 

a estrutura física, assim como empreender um planejamento estratégico, de tal modo que 

possibilite uma maior eficiência na realização do diagnóstico de forma tempestiva (SASAKI, 

et al, 2015; BARRETO, et al, 2012) 

A falta de interesse político dos governantes em geral e o desinteresse da indústria 

farmacêutica em investir na pesquisa para o tratamento e a cura da Tuberculose impedem a 

interrupção da cadeia de transmissão. Tal pesquisa poderia gerar novas descobertas, que 

contribuiriam para a redução do tempo de tratamento. 

É inegável que a falta de compromisso político na alocação de investimentos; na 

organização da atenção à saúde e na qualificação e gestão de recursos humanos tem 

contribuído para o atual quadro da doença no País (HARTER, 2013). 

As despesas do SUS são significativamente maiores quando o paciente doente deixa 

de procurar o serviço precocemente devido a vários fatores, notadamente em razão da questão 

social. Como consequência disso, observa-se o agravamento do quadro, com o aumento das 

complicações, gerando internações e maior resistência do bacilo (LIMA, 2013). 

A adequada avaliação do paciente com TB acerca dos serviços de saúde influencia na 

formulação das políticas públicas, de modo a reestruturar e qualificar esses serviços (SILVA, 

2013). 

Portanto, as políticas públicas que visam à redução da nossa situação social de extrema 

desigualdade são imprescindíveis para a efetivação da promoção da saúde, garantindo, assim, 

o direito à plena cidadania.  
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3.Objetivos 

 

 

Objetivo geral: Avaliar o intervalo de tempo dos primeiros sintomas ao diagnóstico da 

Tuberculose na ESF na Área Programática 1.0 no Rio de Janeiro. 

 

Objetivos específicos: 

1) Conhecer o perfil dos pacientes com Tuberculose da Área Programática 1.0; 

2) Identificar os fatores determinantes para o atraso no diagnóstico da Tuberculose 

dessa Área; 

3) Avaliar os intervalos de tempo dos: 

a) primeiros sintomas até o primeiro atendimento; 

b) primeiro atendimento até o diagnostico da Tuberculose; 

4) Relacionar os intervalos de tempo com os fatores determinantes para o atraso do 

diagnóstico da Tuberculose na ESF e em outras unidades do Sistema de Saúde. 
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4. Metodologia 

4.1.  Cenário do estudo 

4.1.1. Rio de Janeiro 

 

 

Noventa e dois municípios compõem o Estado do Rio de Janeiro, o qual tem uma área 

de 43.696 km² de extensão. Dentro desse território, a população estimada, em 2014, era de 

16.461.173 habitantes (SIMÕES, 2016). 

A população do Município do Rio de Janeiro era de 6.453.682 habitantes, segundo 

dados da citada fonte. Sua densidade demográfica é de 5.163 habitantes/ km², segundo o 

Censo Demográfico de 2010 (BRASIL, 2016). 

A organização político-administrativa do Rio de Janeiro, que é determinante para o 

planejamento e para a ampliação dos serviços de Atenção Primária em Saúde na cidade, é 

formada por regiões administrativas (33) e por bairros (161). Existem especificidades em cada 

região, seja relativamente ao desenvolvimento,seja quanto às desigualdades na distribuição e 

na utilização de recursos dos serviços de saúde (SIMÕES, et al, 2016; BRASIL, 2016). 

As características de cada local e o perfil de morbimortalidade são formadas pelo 

processo de ocupação do Rio de Janeiro; pela rede de interação existente entre as suas regiões; 

pelas atividades econômicas predominantes no Município; pelo fluxo de pessoas que se dá na 

Cidade e pela distribuição de serviços de saúde, lazer e educação (BRASIL, 2016). 

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, com o objetivo de otimizar 

o planejamento em saúde, procedeu à divisão da Cidade em 10 (dez) Áreas Programáticas ou 

Áreas de Planejamento,de maneira a obter uma organização e uma sistematização mais 

adequadas do SUS (SIMÕES, et al, 2016; BRASIL, 2016). 

Tais Áreas Programáticas são divididas desta forma (Tabela5) (Figura1): 
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Tabela 5 - Esquema que representa as 10 Áreas Programáticas do Rio de Janeiro 

 

Áreas Programáticas do Rio de Janeiro 

1.0:Centro  e adjacências 

2.1:Zona Sul 

2.2:Grande Tijuca 

3.1: Região Leopoldina 

3.2:Grande Meier  

3.3: Região de Madureira e adjacência 

4.0: Região de Jacarepaguá e adjacência 

5.1: Região de Bangu e adjacências 

5.2: Região de Campo Grande e adjacências 

5.3: Região de Santa Cruz e adjacências 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 1- Áreas Programáticas do Rio de Janeiro 

 

Fonte: http://cvasrio.blogspot.com.br/2012/02/areas-programaticas-bairros.html.(Figura 1) 

 

Objetivando aprimorar a organização politico-institucional e auxiliar, de forma mais 

adequada, a Atenção à Saúde do Rio de Janeiro e considerando as especificidades e as 

necessidades de cada região e de sua população, a expansão da Estratégia Saúde Família 

(ESF), iniciada em 2009, instituiu a territorialização do Rio de Janeiro em pequenas regiões 
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de saúde, no âmbito dessas Áreas Programáticas e em Coordenadorias Gerais de Atenção 

Primária (CAP), que passaram a ser responsáveis por organizar e planejar seus Territórios 

Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS).  

Esta pesquisa foi realizada no espaço geográfico da Área Programática 1.0do 

Município do Rio de Janeiro (Figura1), que é constituída de 15 (quinze) bairros: Benfica, 

Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, 

Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde e Vasco da Gama. (Figura2) 

 

Figura 2 - Bairros e regiões que compõem da Área Programática 1 

 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6594964/4177811/RGCAP1.0.pdf (Figura 2) 

 

A região possui condições socioeconômicas muito heterogêneas, de acordo com cada 

bairro citado anteriormente. É nessa Área em que se encontram, proporcionalmente, 35% das 

favelas do Município (BRASIL, 2016). 
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4.1.2 Serviços de Saúde da Área 1.0 do Rio de Janeiro 

 

 

O cenário considerado  para  este Trabalho foi a Área Programática 1.0 (AP 1.0) do 

Rio de Janeiro, a qual possui 16 Unidades de Atenção Primária, distribuídas em  Centros 

Municipais de Saúde (CMS) e Clínicas da Família (CF).  Tais unidades são compostas por 75 

Equipes de Saúde Família, 23 Equipes de Saúde Bucal e 2 Equipes de Consultório na Rua 

(CnaRua), vinculados aos CMS. (até 2017.1). (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO 

RJ, [2017?]. 

As CF, que são onze, constituem unidades do tipo A, nas quais só há ESF. Os CMS, 

que são cinco, constituem unidades do tipo B (modelo tradicional),nos quais há tanto a ESF 

quanto outras especialidades. Tais unidades atendem e acompanham prioritariamente os 

pacientes moradores de uma região adscrita, na qual 63% desses moradores estão cobertos por 

um Centro Municipal ou por uma Clínica da Família. 

Tabela 6 - Unidades de ESF e de CMS que estão localizadas na Área Programática 1.0 

 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6594964/4177811/RGCAP1.0.pdf (Tabela 6) 
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Destaque-se que essa Região Administrativa 1.0 é provida de uma Policlínica, com 

outras especialidades, de apenas dois NASF (Núcleo de Apoio à Saúde Família), não tendo 

nenhum local destinado à Saúde Mental.  

 

4.1.3.  A população da Área 1.0 do Rio de Janeiro 

 

A população estimada dessa Área, em 2010, segundo o IBGE, era de 297.976 

habitantes, e, segundo o IPP, de 311.265 pessoas, em 2016. 

Observa-se que o perfil da população de homens e o de mulheres em relação à faixa 

etária e à idade são semelhantes, exceto em idades acima de 60 anos, em que há um 

predomínio de mulheres em relação aos homens, como observado em gráfico a seguir 

(Gráfico3): 

 

Gráfico 3 - População por faixa etária da Região Programática 1.0 

 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6594964/4177811/RGCAP1.0.pdf (Tabela 6) 
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Tal Área representa um espaço geográfico no qual há muitos comércios e uma 

significativa parte histórico-cultural do Rio de Janeiro.  Assim, é nessa Região em que se 

encontra o principal Centro Histórico da Cidade e a sua Região Portuária. 

 
 

4.2.  Tipo de estudo 
 

 

Trata-se de um estudo transversal, que foi realizado de junho a dezembro de 2018, por 

meio da aplicação de questionário em 115 casos de Tuberculose em tratamento na Estratégia 

Saúde Família da AP 1.0.  

 
 

4.3.  Seleção de pacientes 

4.3.1 Estimativa do número de pacientes da pesquisa 
 

 

Foi obtida uma lista do SINAN, apresentando 245 pacientes com Tuberculose em 

tratamento nas unidades da Área 1.0. Essa listagem foi extraída e atualizada, via online, 

mensalmente, do Sistema de Informação de Notificação - SINANRIO.  

Todos os pacientes, estando ou não presentes nessa listagem do SINAN, desde que 

estivessem em tratamento da Tuberculose nas Unidades de APS da AP 1.0, eram chamados 

pelos Agentes Comunitários de Saúde ou pela Equipe Técnica da Estratégia Saúde Família a 

comparecer à entrevista com a pesquisadora. 

As entrevistas eram feitas quando o paciente em tratamento ia à unidade para a 

realização do tratamento supervisionado, ou para a consulta de acompanhamento mensal, ou 

quando esse paciente recebia a visita domiciliar, em caso de ele ter algum tipo de limitação 
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para se dirigir à unidade, ou ainda na condição de tal indivíduo em tratamento só aceitar 

participar da pesquisa sendo ela feita em seu domicílio. 

Os pacientes que deixaram de comparecer, pelo menos, 3 ( três) vezes ao chamado 

foram excluídos da pesquisa. 

 

 

4.3.2.  Captação de pacientes 
 

 

Os pacientes que iniciaram tratamento de Tuberculose e que foram notificados a partir 

do seu inicio, desde que tenham sido devidamente acompanhados nas unidades de junho a 

dezembro de 2018, foram selecionados para o estudo. 

Aqueles indivíduos em tratamento da TB que foram convidados pelos agentes 

comunitários a participar da pesquisa e que aceitaram tal convite ou foram abordados pela 

pesquisadora por ocasião da busca do medicamento referente ao seu tratamento, ou o foram 

no momento da consulta com a Equipe Técnica.   

Quando, por algum motivo, esses pacientes não compareciam à unidade, a 

pesquisadora se dirigia à residência deles, como uma última tentativa de efetivar o 

instrumento. 

 

4.3.3.  Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos neste Estudo todos os pacientes que estavam em tratamento de 

Tuberculose nas unidades de ESF da AP 1.0 entre junho e dezembro 2018. 

 

4.3.4 Critérios de exclusão 
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Foram excluídos deste Trabalho: 

1)  Menores de 18 anos; 

2) Pacientes que possuíam limitação cognitiva que prejudica as respostas do questionário. 

 

 

4.4. Coleta de Dados 

 

Os dados foram obtidos, por meio de entrevistas e do estudo dos prontuários, a partir 

da aplicação do questionário, com duração média de 30 (trinta) minutos. 

Esses dados eram preenchidos em formulários de papel, digitalizados em banco de 

dados criado no Programa Epiinfo 7.2.  O arquivo com tais dados era mantido sob a guarda da 

pesquisadora, sendo os formulários destruídos após a sua digitação; e o banco de dados desse 

Programa, descartado após a publicação do trabalho em artigo cientifico. 

 

 

4.5.  Instrumento de coleta de dados 

 

O questionário foi baseado no Primary Care Assessment Tool (PCAT), validado no 

Brasil e adaptado para atenção à Tuberculose, tomando como inspiração, também, o trabalho 

dos autores Villa e Ruffino-Neto (2009).  Foram consideradas, para este Estudo, apenas estas 

dimensões: informações sócio demográficas, porta de entrada, acesso ao diagnóstico da 

Atenção Primária à Saúde, enfoque na família e orientação para a comunidade.  
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Tais dimensões foram selecionadas, porquês e referem ao trajeto do doente desde o 

momento em que apresentou sinais e sintomas da TB, sentiu-se doente, desejou obter 

cuidados específicos até a efetiva procura pelos serviços de saúde, visando ao diagnóstico.  

Foram coletadas, nos prontuários e nas fichas de notificação (SINAN), as seguintes 

informações clínicas: forma clínica da TB; tipos de casos; presença de comorbidades; agravos 

associados; número de contatos e contatos examinados. 

 

 

4.6Variáveis Estudadas 
 

As variáveis estudadas estão descritas no anexo 2. (Anexo 2). 

 

 4.6.1. Variáveis do desfecho  

  

Foi considerado como atraso no diagnóstico da TB o tempo maior ou igual a 15 dias 

dos primeiros sintomas à detecção da doença.  

A variável desfecho:  Atraso no diagnóstico (sim ou não). 

O atraso foi considerado como o tempo dos primeiros sintomas ao diagnóstico maior 

ou igual a 15 dias,  descrito na literatura medica (FURLAN; GONZALES; MARCON, 2015; 

PONCE, et al 2013). 

De acordo com a literatura, nada se sabe sobre o tempo aceitável de atraso dos primeiros 

sintomas até o diagnóstico e, geralmente, considera-se que o atraso do diagnóstico não seja 

maior do que 2 a 3 semanas, para um controle efetivo da Tuberculose (CHANG; 

ESTERMAN, 2007; BAWANKULE, et al, 2010; SOUZA, et al, 2012). 
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Segundo critérios epidemiológicos e clínicos, quanto mais tempo o paciente com TB 

estiver com a forma bacilífera, maior será a transmissão para seus contatos. Essa transmissão 

chega a ser uma média de 10-15 pessoas. Tal paciente só deixará de transmitir o agravo após 

15 dias do início do tratamento (NEGRI, et al, 2015; SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 

2011). 

  

4.7.  Análise Estatística 

 
 

Os dados coletados ficaram em formulários de papel e foram digitalizados em banco de 

dados criado no Programa Epiinfo 7.2.  

Foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão para as variáveis 

quantitativas, assim como frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas. 

A associação do atraso com outras variáveis foi estudada por meio do teste do qui-

quadrado. Foi considerado um erro alfa de 5%. As estatísticas foram realizadas com o 

software Epiinfo 7.2. 

Foi feita a Regressão Logística Múltipla do atraso do diagnóstico com as variáveis 

independentes, associadas ao desfecho da análise bivariada. 
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5.Resultados 

 

Conforme já destacado anteriormente, foram realizadas 114 entrevistas, de junho a 

dezembro de 2018, com pessoas em tratamento da TB.  

 

5.1. Perfil e características dos pacientes com Tuberculose 

 

Desses 114 entrevistados eram 39 (34,21%) do sexo feminino e 75 (65,79%) do 

masculino, como demonstrado em figura abaixo (Figura3). 

Dos homens e mulheres, em sua maioria em idade produtiva, como demonstrado a 

seguir. (Gráfico 4), observou-se que 58,04% eram casados. 

 

Figura 3- Distribuição dos entrevistados segundo o Sexo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados segundo Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A investigação de comorbidades e agravos associados às condições clinicas dos 

entrevistados demonstrou que o hábito do uso de álcool era “Sempre” 10 (15,79%), “Às 

vezes” 63(64,04%) e “Nunca” 41 (35,97%) e o hábito de não fumar e também de não usar 

droga será de 87 (76,86%). 

Das 114 entrevistas, 74 pacientes apresentavam alguma comorbidade e/ou agravo. 

Cerca de 60% eram afetados por outros problemas de saúde, sendo que 37 pacientes tinham 

mais de 2 agravos associados à Tuberculose. 

Aproximadamente, 9% eram tabagistas, 8% eram portadores do vírus HIV, 6% eram 

usuários de drogas ilícitas, 5% eram alcoolistas e também 5% eram diabéticos. 

Os níveis de escolaridade predominantes deles eram o Ensino Fundamental e o Médio, 

conforme figura abaixo. (Figura4) 
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Figura 4 - Nível de Escolaridade dos pesquisados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A renda familiar dos participantes era esta: de sem renda a 3 (três) salários mínimos,  

94%;  acima de 3 salários, (5%). Dos 114, 42,11% eram beneficiários do algum programa 

governamental. 

Dos participantes, 64 (56,14%) trabalhavam, sendo que só 44 (68,75%) foram 

afastados do trabalho e desses 44, apenas 30 foram afastados ou desligados de suas funções 

por mais de 15 dias.  

Na pergunta a respeito da ocupação, constatou-se que 20,18% estavam 

desempregados; 36,84%, empregados contribuintes ou não; 21,93%, autônomos contribuintes 

ou não; 5% eram do lar e 15%, outros.  

 Dos entrevistados, 68,42% r esponderam que tiveram o seu comportamento ativo, de 

algum modo, afetado pela Tuberculose. 

Constatou-se, neste Estudo, que as moradias desses pacientes eram as seguintes: 

cedidas,  instituições  e  sem abrigo (moradores de rua),  21 (18,42%);  próprias, 55(48,25%) e 
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alugadas, 38(33,33%). Dessas habitações, 104(91,23%) eram construídas com tijolo e 11 

(8,77%), com madeira e outros. Do total, cerca de 80% habitavam locais com mais de 3 

cômodos.   

Este Estudo demonstrou que 87% dos entrevistados viviam em espaços em que havia 

água encanada; 92%, luz elétrica e 45%, banheiros privativos. 

Cerca de 80% dos pacientes com TB possuíam de 2 a 5 contatos; e 16,22%, apenas 1 

contato. Como partes desses contatos estavam os idosos, 25 (22,72%) e os menores de 12 

anos, 44 (40%).   

Na pergunta a respeito dos contatos em relação ao convívio desses pacientes, 55% 

disseram que não tiveram todos esses contatos examinados e 13%, os tiveram.  

Os entrevistados do Estudo tinham, em sua maioria, Tuberculose Pulmonar (90,35%).  

 Os períodos de tratamento dos pacientes com algum tipo de TB eram os seguintes: 

entre 1 e 3 meses,  45,61%;   entre 3 e 6 meses, 38,60%; ou acima de  6 meses,  15,79%.  

Segundo o acompanhamento clínico, 45,61% eram assistidos em Equipes de Saúde 

Família dentro dos Centros Municipais de Saúde; e 54,39%, em Clínicas da Família. 

Apenas 4% dos entrevistados recebiam consulta nos locais onde moravam (rua e casa), 

e os demais recebiam consultas em Unidades Básicas de Saúde (Clínica de Família ou 

Centros Municipais de Saúde). 

Dos entrevistados, 75% avaliaram ter recebido tratamento supervisionado adequado.  

Desse percentual, 42,98 % estavam nos CMS; 40,35%, nas CF, e 4,39 %, em outros locais.   

Conforme se vê na figura a seguir, 54,38 % disseram que tiveram algum problema ou 

efeito colateral das medicações para controle da doença. (Figura 5) 
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Figura 5 - Efeito colateral da medicação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na pergunta sobre qual o serviço o paciente procura para a sua prevenção, a resposta 

mais frequente foi a de que esse era a Clinica de Família. (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Qual serviço procura para realizar prevenção 

Serviço procurado para 

prevenção 

Frequência  Percentual 

Não se Aplica 49 42,98% 

Clinicas da Família 25 21,93% 

Centros Municipais de 

Saúde 

23 20,18% 

Ambulatório de Referencia 0 0% 

 Hospital Público 2 1,75% 

Hospital Privado 3 2,63% 

Consultório Particular 5 4,39% 

Pronto Socorro 4 3,51% 

Outros 3 2,63% 

Total 114 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 



102 
 

Observou-se que 49 (42,98%) dos pacientes ou não entenderam a pergunta ou 

afirmaram não procurar serviço de saúde de forma preventiva (Não se aplica); 48 (42,11%) 

disseram procurar Centros Municipais de Saúde ou Clinicas da Família e 9 (7,89%),  

Hospitais Públicos, Privados e Prontos Atendimentos. 

 

 

5.2. Enfoque na Família 
 

 

Nos itens do questionário acerca do Enfoque na Família, os pacientes responderam 

que a ESF teve uma atuação satisfatória.  

 Relativamente ao conhecimento dos membros da família, 58 (50%) conheciam todos; 

21 (18,42%), alguns e 20 (17,54%), não tinham qualquer conhecimento a respeito. 

Quanto às condições de vida do paciente e de suas famílias, constatou-se que 46 (40%) 

dos profissionais de saúde nunca perguntaram sobre o modo de viver desses doentes; 20 

(18%), eventualmente e 39 (34,5%), sempre o fizeram. 

 No que tange a outros problemas de saúde observáveis na família, nesse questionário, 

os pacientes afirmaram, fundamentalmente, que cerca de 50 % dos profissionais conversaram 

a respeito disso; 18 %,às vezes e 17,5 % nunca o fizeram.  

 A pergunta referente ao conhecimento da família sobre o fato de um de seus membros 

ter a TB, fundamentalmente, 67% afirmaram positivamente, ou seja, disseram que a família 

tinha essa informação; 10 % responderam que alguns sabiam disso e  17,5 % afirmaram que 

ninguém tinha tal conhecimento.  

A respeito dos contatos domiciliares, fundamentalmente, 50% dos profissionais 

examinaram todos ou quase todos os contactantes; 17%,às vezes, e18 %,nunca.  Na pergunta 
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se o paciente tinha sintomático em casa, as respostas foram, essencialmente, as seguintes: 

20,18%, “Nunca”; 14,04%, “Às vezes”, e 53,5 %, “Sempre”. 

 

5.3.  Orientação para a comunidade 
 

 

Nos itens do questionário acerca do Enfoque na Comunidade (Orientação para a 

Comunidade), os pacientes responderam que a ESF teve uma atuação pouco satisfatória.  

A pergunta se os profissionais divulgavam informações acerca da doença no território 

onde atuavam, 72 (63,72%) pacientes disseram que nunca ou quase nunca observaram 

qualquer tipo de orientação e 17 (20,36 %) constataram algum tipo de informação ou 

investigação no local a respeito. 

Com números semelhantes aos descritos acima, pode-se afirmar que havia pouca 

divulgação desse agravo nos espaços onde viviam as pessoas. 

Em relação ao fato de a ESF empreender ações sobre o Agravo em equipamentos 

sociais, de forma abrangente, 83(73,45%) dos entrevistados disseram que nunca ou quase 

nunca observaram essas ações; 15 (13,27%), eventualmente, e apenas 9 (7,96%), sempre as 

constataram.  

Na pergunta a respeito da divulgação da doença por meio de campanha, propaganda e 

trabalhos educativos, as respostas, na essência, foram estas: 56 (49,56%), Nunca; 30 

(26,55%), Às vezes, e 21 (18,58%), Sempre. 

Os pacientes que estavam com Tuberculose quando tiveram os primeiros sintomas 

procuravam, prioritariamente, os Serviços de Saúde, nesta ordem: As Unidades Básicas - 

Clínicas de Família 34 (29,82%) e Centros Municipais de Saúde 30 (26,32%) - as UPAS, 27 
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(23,68%); os Serviços Privados (Hospitais e Consultórios), 8 (7,02%) e Hospitais Públicos, 2 

(3,51%). 

Os serviços que fizeram mais diagnósticos foram estes: Clínicas da Família, 48 

(42,11%); Centros Municipais de Saúde, 33 (28,95%); Hospital Público, 10 (8,77%); Serviços 

Privados, 10 (8,77%) e Unidade de Pronto Atendimento em Saúde, 6 (5,26%). 

 

5.4.  Variáveis do Estudo Referente ao Atraso no Diagnóstico 
 

 

A variável ¨Atraso no Diagnóstico¨,  aquela que ocorre num período de tempo maior 

ou igual a 15 dias, teve, no questionário, como resultado,  33 (28,91%) pacientes, nessa 

situação. (Tabelas 8 e 9) 

 

Tabela 8 - Tempo Percorrido dos Primeiros Sintomas ao Diagnóstico 

Tempo Percorrido  Frequência  Percentual 

5 ou mais semanas 12 10,53 % 

4 semanas 12 10,53 % 

3 semanas  9 7,89 % 

2 semanas 9 7,89 % 

1 semana 72 63,19% 

Total 114 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 9 - Frequência relativa do atraso dos pacientes 

Tempo Percorrido Frequência Percentual 

< 15 dias 81 71,08% 

≥ 15 dias 33 28,91% 
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Total 114 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Tempo que os pacientes levaram para conseguir consulta no Serviço de Saúde está 

demonstrado nesta Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Tempo percorrido para conseguir uma consulta no serviço de saúde 

Tempo percorrido para 

conseguir consulta 

Frequência  Percentual  

5 dias ou mais 14 12,28% 

4 dias 1 0,88% 

3 dias 9 7,98% 

2 dias 9 7,98% 

1dia- 24horas 81 71,05% 

Total 114 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em torno de 88%,conseguiram consulta em até 4 (quatro) dias.(Tabela 11) 

A maioria dos pacientes (72,81%) procuraram apenas uma vez o serviço de saúde para 

conseguir atendimento (Tabela 11) 

 

Tabela 11 - Quantidade de vezes por dia que procurou o serviço de saúde para obter o 

diagnóstico 

Quantidade de vezes por 

dia que o paciente 

procurou o serviço para 

fazer o diagnóstico 

Frequência  Percentual  

5 vezes ou mais 12 10,53% 
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4 vezes 2 1,75% 

3 vezes 7 6,14% 

2 vezes 10 8,77% 

1 vez  83 72,81% 

Total 114 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto à frequência de procura dos serviços de saúde mais próximos de suas 

residências, 70 pacientes (61,4%) afirmaram fazê-lo sempre, conforme figura abaixo.  

(Figura6) 

 

Figura 6 - Procura dos serviços mais próximos de suas residências 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A tabela abaixo demonstra que a maioria dos pacientes não tiveram como obstáculo a 

espera do atendimento em tempo superior a uma hora. (Tabela 12) 
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Tabela 12 - Esperou mais de 1hora para ser atendido nos serviços procurados 

Espera de mais de 1 hora Frequência  Percentual  

Sempre ou Quase sempre 26 22,81% 

Às vezes 23 20,18% 

Nunca ou Quase nunca 62 54,39% 

Total 114 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Aproximadamente 55% (54,39%) não tiveram demora demais de uma hora para serem 

atendidos. 

Em relação à obtenção de informações no Serviço de Saúde, 80% não tiveram 

qualquer dificuldade nesse sentido e apenas 7% tiveram.  Percentuais muito próximos foram 

obtidos na pergunta referente a um possível entrave para a marcação de consulta. 

Quando se consideram os aspectos deslocamento, dificuldade para acessar o serviço de 

saúde e o gasto financeiro dispendido para esse acesso, dos entrevistados, 32 (28%) 

precisavam de transporte para chegar ao serviço, enquanto que 68% não tinham tal 

necessidade. Os pacientes que responderam que “Sempre” tiveram dificuldade de acesso ao 

serviço foram 9 (7,89%); “Às vezes”, 17(14,91%) e 84 (73,69%) não tiveram tal dificuldade.  

Os pacientes que precisaram de transporte para a chegada a uma determinada unidade 

de saúde e tiveram gastos financeiros eventuais foram de 29% e 34% não precisaram ter custo 

para o seu deslocamento. 

Os pacientes entrevistados que deixaram de ir a algum compromisso ou perderam 

turnos de trabalho para serem consultados estão quantificados na Figura abaixo. (Figura 7) 
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Figura 7 - Perdeu algum compromisso ou turno de trabalho por conta da Tuberculose 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.4.1.  Principais fatores determinantes do Atraso no Diagnóstico 
 

 

Os principais motivos e/ou fatores descritos que contribuíram para o atraso no 

diagnóstico da Tuberculose encontrados neste Estudo foram: escolaridade (p=0,04); renda 

familiar (p=0,03); ocupação (p=0,020); formas de acometimento (p=0,04); número de vezes 

que precisou ir ao serviço para fazer o diagnóstico (p=0,000); número de vezes que precisou ir 

ao serviço para conseguir consultas (p=0,0001); o tipo de serviço de saúde onde foi feito o 

diagnóstico (p=0,008); local de controle da doença (p= 0,015); local de tratamento (p= 0,023). 

Vide (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Principais motivos e fatores que contribuíram para o atraso no Diagnóstico da 

Tuberculose 

 

 

 

Escolaridade 

 

 

Atraso 

Diagnóstico 

(>15 dias) 

Sem atraso 

diagnóstico  

(< 15 dias) 

Total p|*4valor  

 

    p=0,04 

Até Ensino 

Fundamental 

20 (23,81%) 64 (76,19%) 84  

Ensino Médio e 

Superior 

13 (43,33%) 17 (56,67%) 30  

 

Renda familiar 

 

    

p=0,03 

Até 3 salários 

Mínimos 

29 (26,85%) 79 (73,15%) 108  

Ensino Médio e 

Superior 

13 (43,33%) 17 (56,67%) 30  

     

     

Ocupação 

 

   p=0,020 

Desempregado  4 (17,39%) 19 (82,61%) 23  

Do lar não 

contribuinte 

5 (83,33%) 1 (16,67%) 6  

Empregado 

Contribuinte 

6 (18,75%) 26 (81,25%) 32  

Empregadonão 2 (20%) 8 (80%) 10  

                                                           
4 o p* valor foi calculado pelo Teste de associação do Qui-quadrado 
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Contribuinte 

Autônomo 

Contribuinte 

2 (40%) 3 (60%) 5  

Autônomo não 

Contribuinte 

5 (45%) 13(55%) 20  

Outros  5 (27,78%) 13(72,22%) 18  

     

     

Formas de 

Tuberculose  

 

   p=0,04 

Extrapulmonar 6 (54,55%) 5 (45,45%) 11  

Pulmonar 27(26,21%) 76 (73,79%) 103  

     

     

Número de vezes 

para descobrir a 

Tuberculose 

 

   p=0,000 

5 vezes ou mais 27 (52,94%) 24(47,06%) 51  

4 vezes 1 (50%) 1 (50%) 2  

3 vezes 2 (33,33%) 4 (66,67%) 6  

2 vezes 1 (8,33%) 11 (91,67%) 12  

1 vez  2 (4,65%) 41(71,05%) 43  

     

     

Número de dias 

para conseguir 

consulta 

 

   p=0,0001 

> 5dias  10 (71,43%) 4 (28,57%) 14  

< 5 dias 23 (23%) 77(77%) 100  
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Serviço de Saúde 

que fez 

Diagnóstico 

 

   p= 0,008 

Clinica da Família 8 (16,67%) 40 (83,33%) 48  

Centro Municipais 

Saúde 

9 (27,27%) 24 (72,73%) 33  

Hospital Público 7 (70%) 3 (30%) 10  

Hospital Privado 3 (42,86%) 4 (57,14%) 7  

Consultório 

Particular 

1(33,33%) 

 

2 (66,67%) 3  

Pronto Socorro 4 (67,67%) 2 (33,33%) 6  

Outros  1 (14,29%) 6 (85,71%) 7  

     

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A escolaridade e renda tiveram resultados distintos no Estudo. Quanto menor eraa 

renda maior era o atraso diagnóstico e quanto mais anos de estudo mais atraso no diagnóstico 

foi observado. (Tabela 13) 

A relação da ocupação do paciente com o atraso do diagnóstico demonstrou que as 

donas de casa e os trabalhadores autônomos tiveram mais demora na detecção do agravo do 

que outros.  (Tabela 13) 

 Houve forte associação da demora no diagnóstico em pacientes com Tuberculose 

Extrapulmonar. (Tabela 13) 

 O adiamento do diagnóstico apresentou relação com a quantidade de vezes que o 

paciente procurou o serviço. (Tabela 13) 
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 A possibilidade de se conseguir consulta fez com que gerasse uma demora maior no 

diagnóstico da TB. (Tabela 13) 

As Clínicas da Família e os Centros Municipais de Saúde apresentaram menor 

percentual de atraso, comparando-se com os demais serviços. Os Hospitais Públicos e os 

Prontos Socorros tiveram o pior desempenho. (Tabela 13) 

Não houve, estatisticamente de forma significativa, a associação da demora do 

diagnóstico nas seguintes categorias, como demonstrado na Tabela abaixo. (Tabela 14) 

 

Tabela 14 - Prevalência do atraso da Tuberculose em relação a diversos fatores de risco: 

Categorias Frequência absoluta Prevalência de 

atraso 

p valor*5 

 

Tem carro 

Sim  

Não  

 

 

18 

96 

 

44,44% 

26,04% 

 

p=0,11 

Tem rádio 

Sim  

Não  

 

 

69 

45 

 

26,09% 

33,33% 

p=0,40 

Tem luz elétrica 

Sim  

Não  

 

 

106 

8 

 

29,25% 

25% 

p=0,79 

Tem freezer 

Sim  

Não  

 

 

52 

62 

 

30,77% 

27,42% 

p=0,69 

Tem geladeira   p=0,72 

                                                           
5 *Teste de associação do Qui-quadrado 
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Sim  

Não  

 

102 

12 

28,43% 

33,33% 

Tem telefone 

Sim  

Não  

 

 

94 

20 

 

30,85% 

20% 

p=0,33 

Vive 

Própria 

Alugada 

Cedida  

Institucional- asilo- 

abrigo 

Não tem moradia 

Outros 

 

 

55 

38 

3 

1 

 

8 

7 

 

39,39% 

39,39% 

6,06% 

3,03% 

 

9,09% 

3,03% 

 

 

p= 0,49 

Visita coleta 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

Não sabe 

 

 

 

3 

7 

1 

12 

1 

71 

18 

 

 

3,13% 

6,25% 

0 % 

3,13% 

3,13% 

71,88% 

12,50% 

p=0,39 

Transporte para o 

serviço de saúde 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

 

 

 

4 

15 

3 

 

 

 

50% 

40% 

33,33% 

p=0,77 
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Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

 

14 

1 

77 

 

28,57% 

0% 

25,97% 

Participação da 

comunidade 

 

Sempre ou Quase 

Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca ou 

Nunca 

 

 

 

 

17 

13 

72 

 

 

 

17,65% 

30,77% 

29,17% 

p=0,60 

Trabalhando  

 

Sim  

Não  

 

 

 

64 

50 

 

 

25% 

34% 

p=0,29 

Tempo para 

atendimento 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

 

 

 

 

3 

21 

5 

23 

8 

54 

 

 

 

 

 

33,33% 

23,81% 

80% 

39,13% 

25% 

22,22% 

p=0,10 

 

Frequência que usa 

Tabagismo 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,82 
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Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

 

1 

22 

5 

26 

3 

57 

0 

27,27% 

40% 

26,92% 

0 

5,81% 

Sintomáticos em 

casa 

 

Não sabe 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

Não se aplica 

 

 

 

6 

59 

2 

16 

1 

22 

8 

 

 

 

16,67% 

28,81% 

0 

31,25% 

0 

36,36% 

25% 

p=0,88 

Família examinada 

 

Sempre ou Quase 

Sempre 

Às vezes  

Nunca ou Quase 

Nunca 

 

 

 

 

59 

19 

21 

 

 

 

23,73% 

36,84% 

38,10% 

p=0,33 

Conversam sobre a 

doença 

 

Sempre ou Quase 

Sempre 

Às vezes  

 

 

 

49 

7 

43 

 

 

 

24,49% 

28,57% 

37,21% 

p=0,41 
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Quase Nunca ou 

Nunca 

 

 

Contatos 

examinados 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

Não sabe 

 

 

 

58 

4 

3 

15 

8 

11 

4 

 

 

31,03% 

0 

33,33% 

33,33% 

37,50% 

36,36% 

50% 

 

p=0,84 

Dificuldade de se 

deslocar 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

 

 

Dificuldade de 

marcarconsulta 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

 

 

 

4  

7 

2 

17 

4 

80 

 

 

 

 

 

 

40 

28,57 

0 

62,5 

 
 

50% 

14,29% 

100% 

41,18% 

0% 

26,25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
7 
8 
0 
8 
2 
 
92 

p=0,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,99 
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Nunca 

 

0 

26,09 

 

Dificuldade de 

pedir informação 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

 

 

 

7 

2 

6 

0 

95 

 

 

14,28% 

50% 

50% 

0% 

27,37% 

 

p=0,48 

Estado civil 

Solteiro  

Casado  

Outros  

 

 

65 

43 

4 

 

23,08% 

39,53% 

25% 

p=0,18 

Faixa etária 

 

18- 29 anos 

30-39 anos 

40- 49 anos 

50-59 anos 

60 anos ou mais 

 

Sexo  

Feminino  

Masculino  

 

 

 

31 

29 

21 

17 

16 

 

 

39 

75 

 

 

22,58% 

37,93% 

19,05% 

29,41% 

37,50% 

 

 

38,46% 

24,00% 

 

 

p=0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,10 

Tipo de casa  

 

Alvenaria 

Madeira  

 

 

104 

1 

 

 

28,85% 

0 

p=0,78 
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Material reciclável 

Outros 

9 33,33% 

 

Perdeu 

compromisso 

 

Sempre ou Quase 

Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca ou 

Nunca 

 

 

 

 

15 

16 

78 

 

 

 

26,67% 

31,25% 

28,44% 

 

p=0,95 

Pessoas do convívio 

examinadas 

 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

Não sabe 

 

 

 

 

2  

14 

1 

8 

3 

57 

28 

 

 

 

50% 

28,57% 

0% 

12,50% 

66,67% 

28,07% 

50% 

 

p=0,67 

Número de 

cômodos 

 

1 cômodo 

2 cômodo 

3 cômodos 

4 cômodos 

5 ou mais cômodos 

 

 

3 

17 

26 

22 

39 

 

 

33,33% 

41,18% 

23,08% 

27,27% 

28,21% 

p=0,78 
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Conversam sobre a 

doença 

 

Sempre ou quase 

sempre 

Às vezes 

Nunca ou quase 

nunca 

 

 

49 

7 

43 

 

 

40% 

6,67% 

53,33 

p=0,41 

 

Dias afastados (em 

dias) 

   

p= 0,18 

 

Frequência que usa 

Drogas 

 

Sempre ou Quase 

Sempre ou Às vezes  

Nunca ou Quase 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

27 

 

87 

 

 

 

 

18,52% 

 

32,18% 

 

p=0,17 

Doenças e outros 

agravos 

 

HIV 

HAS 

DM 

DPOC 

Doença mental 

Álcool 

Uso de drogas  

Tabagismo 

Outras 

 

 

 

6 

1 

4 

1 

0 

4 

5 

7 

46 

 

 

 

16,67% 

0 

0 

100% 

0 

25% 

20% 

71,43% 

34,78% 

p=0,17 
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Família examinada 

 

Não sabe  

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

Não se aplica 

 

 

 

7 

53 

6 

19 

2 

19 

8 

 

 

6,06% 

42,42% 

0% 

21,21% 

0% 

24,24% 

6,06 

 

p=0,33 

Gasto transporte 

Não se aplica 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

Não sabe 

 

4 

18 

1 

14 

1 

76 

0 

 

50% 

38,89% 

100% 

35,71% 

0 % 

23,68% 

0 

p=0,31 

 

Contatos maiores 

de 60 anos 

4 ou mais 

3 pessoas 

1 pessoa 

Não se aplica 

 

 

 

0 

7 

18 

85 

 

 

 

29,41% 

57,14% 

22,22% 

30% 

 

p=0,22 

 

Sobre problema de 

saúde 

 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

 

 

 

 

50 

20 

25 

 

 

 

 

32% 

30% 

16% 

 

p=0,69 
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Quase Nunca 

Nunca 

 

9 

10 

44,44% 

30% 

Procurou serviço de 

saúde perto de casa 

 

Sempre 

Quase Sempre 

Às vezes  

Quase Nunca 

Nunca 

 

 

 

 

10 

9 

25 

20 

50 

 

 

 

32% 

30% 

16,% 

44,44% 

30% 

p=0,50 

Contatos menor de 

12 anos 

 

4ou mais 

2-3 pessoas 

1 pessoa 

Não se aplica 

 

 

 

31 

11 

2 

66 

 

 

 

23,81% 

18,18% 

0 

34,85% 

p=0,45 

   

Afastou do trabalho 

Sim  

Não  

 

39 

75 

 

28,21 % 

29,33 % 

p=0,89 

    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi feita uma regressão logística múltipla tendo como variável dependente a presença 

ou não de atraso no diagnóstico (tempo maior ou menor do que 15 dias para diagnóstico) e 

como variáveis independentes: ocupação; serviço que fez diagnóstico; conseguir consulta; 

escolaridade; formas da Tuberculose e renda.  

Não foram considerados os serviços que fazem controle e o tratamento por serem os 

locais onde foram feitos os diagnósticos, tendo sido também excluído o número de vezes que 
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o paciente teve de procurar o serviço para receber o diagnóstico em razão de esse relacionar-

se ao tempo exigido para fazê-lo. 

Após resultado inicial, foram excluídas da tabela uma a uma as variáveis que 

apresentavam maior p valor até que todas as variáveis presentes na tabela tivesse o valor 

significativo.  O resultado final está demonstrado na Tabela abaixo.  (Tabela 17) 

Tabela 15 - Regressão Logística Múltipla do atraso diagnóstico da Tuberculose com todas as 

variáveis independentes associadas ao desfecho. 

Term 
Odds 
Ratio 

95% C.I. Coefficient S.E. 
Z-

Statistic 
P-

Value 

conseguirconsulta_RECODED 
(True/False)  

31,2582 3,5426 275,8027 3,4423 1,1109 3,0985 0,0019 

ocupacao_RECODED (2/1)  56,8106 2,9213 1104,7900 4,0397 1,5142 2,6680 0,0076 

ocupacao_RECODED (3/1)  2,5889 0,3305 20,2818 0,9512 1,0503 0,9057 0,3651 

ocupacao_RECODED (4/1)  10,9275 1,3300 89,7818 2,3913 1,0746 2,2254 0,0261 

servdiagn_RECODED (2/1)  1,3121 0,3363 5,1197 0,2716 0,6946 0,3910 0,6958 

servdiagn_RECODED (4/1)  16,2601 1,6275 162,4474 2,7887 1,1743 2,3747 0,0176 

servdiagn_RECODED (5/1)  0,3946 0,0113 13,8105 -0,9300 1,8140 -0,5127 0,6082 

servdiagn_RECODED (6/1)  5,3097 0,3460 81,4806 1,6695 1,3933 1,1982 0,2308 

CONSTANT * * * -3,3139 1,0336 -3,2060 0,0013 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observamos que as variáveis ocupações, número de vezes para fazer consultas e o 

serviço de saúde que fez o diagnostico foram as que permaneceram com significância 

estatística após interação com as outras.  

Foram elas Conseguir Consulta em mais de 5 dias ou menos de 5 dias (p=0,0019); o 

Hospital Público (p=0,0176); Autônomo (p=0,0261); Do lar (p=0,0076). 
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6. Discussão 

 

 

Este Estudo demonstrou que houve adiamento no diagnóstico em 28,91% (IC95%: 

20,84%-38,19%) dos pacientes entrevistados, provavelmente devido às características clínicas 

e sóciodemográficas deles, estando assim, em concordância com outros estudos 

(BAWANKULE, et al, 2010; MESFIN, et al, 2009). 

De acordo com a literatura, nada se sabe sobre o tempo aceitável de atraso, desde os 

primeiros sintomas até o diagnóstico, considerando-se, geralmente, para um controle efetivo 

da Tuberculose, o atraso da detecção da doença que não se dê além de 2 a 3 semanas 

(SOUZA, 2012; MANFRÉ; LOURENÇO; DONALISIO, 2010; PEHME, et al, 2007; 

GUSSO; LOPES, 2012). 

Esse tempo de atraso está diretamente relacionado a critérios epidemiológicos. 

Acredita-se que quanto maior o tempo para a detecção da Tuberculose maior será a 

transmissão do bacilo numa comunidade, podendo ocorrer tal disseminação em 10 a 15 

pessoas (NEGRI, et al, 2015; SAMPAIO; SALES; BARBOZA,2011; BRASIL; 2011) 

Sabe-se que um paciente bacilifero só deixa de contaminar os seus contatos quando 

está em tratamento há pelo menos 15 dias (GARCIA; 2015; SAMPAIO; SALES; 

BARBOZA, 2011; BRASIL; 2011) 

Sendo o tempo médio de atraso do diagnóstico, no mundo, em países de baixa renda, 

de 2 dias na China,  e de 87 dias, no Paquistão (SREERAMAREDDY, et al, 2009; MAIOR, 

et al, 2012; CHANG; ESTERMAN, 2007) 

Nos países de alta renda, o tempo médio de atraso é de 2 dias no Japão e de 36 dias, na 

Itália (VAN DER WERF, et al, 2006;  YIMER; BJUNE; ALENE, 2005; GAVIRIA, et al, 

2010). 



124 
 

Existe uma subjetividade quando o questionário utilizado pergunta sobre o tempo 

decorrido entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, ou seja, se tal tempo for interpretado, 

de forma inadequada, pelo paciente, poderá haver percepção influenciada pela individualidade 

de cada entrevistado na sua resposta ao questionário, podendo gerar alteração no resultado 

desse tempo de atraso (SASAKI, et al, 2015). 

Em nosso estudo, os pacientes doentes com maior escolaridade (ensino médio e 

superior) procuram atendimento nos serviços de saúde de forma mais tardia do que os que 

cursaram até o ensino fundamental.   

Na literatura médica, observa-se resultado diferente do verificado no presente 

Trabalho a respeito da relação entre escolaridade e risco para o atraso do diagnóstico, pois, 

nesses estudos, constata-se que os pacientes com TB têm menor grau de escolaridade e renda 

mais baixa (PILLER, 2012). 

Quanto maior o nível de instrução, melhor o entendimento sobre o processo saúde-

adoecimento, favorecendo a procura dos serviços de saúde mais precocemente.  Desse modo, 

é indiscutível que a relação destacada explica o comportamento dos pacientes em relação à 

busca pelo atendimento adequado, além de influenciar decisivamente no comprometimento 

deles no processo de detecção da doença (GUSSO; LOPES, 2012). 

Segundo o MS, também há relação da renda com o atraso do diagnóstico. Geralmente, 

quanto maior a renda, além de maior a possibilidade de despender recursos financeiros para a 

busca do tratamento tempestivo e precoce, mais compreensão há acerca da necessidade de 

identificação do diagnóstico adequado por parte dos serviços médicos (BRASIL, 2006). 

Este Trabalho pode ter tido esse resultado diferente dos demais estudos em razão de a 

Estratégia Saúde Família, no Rio de Janeiro, ter sido implantada e expandida, respeitando um 

dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a equidade, tendo como consequência gerar 

e facilitar o acesso aos serviços primários a pessoas mais desfavorecidas economicamente que 
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moram no território em que a unidade adscrita as acompanha (GUSSO; LOPES, 2012; 

BRASIL, 2012). 

Os pacientes com maior renda e escolaridade que não são do território adscrito não 

conseguem atendimento na APS, que proporciona a atenção mais resolutiva, tendo que 

procurar serviços de urgência, emergência e privados para obter seus diagnósticos (GUSSO; 

LOPES, 2012; BRASIL, 2012). O presente Trabalho demonstrou que foram esses serviços 

que atrasaram mais no diagnóstico dessa doença. 

Uma hipótese considerada para esse resultado pode ser explicada pelo fato de que as 

pessoas com mais renda tendem a trabalhar mais e, consequentemente, têm menos tempo para 

procurar o serviço de saúde quando estão doentes, podendo isso gerar uma demora na 

detecção desse agravo. 

Acredita-se que o resultado, neste Trabalho, de relação entre atraso do diagnóstico da 

TB e renda não represente a realidade, uma vez que a amostra de pacientes com maior renda 

pode ter sido pouco representativa no contexto da população do Rio de Janeiro. 

No mesmo sentido do que diz o MS, este Estudo demonstrou que as pessoas que 

recebiam mais de 3 (três)  salários mínimos tinham menos atraso na detecção da Tuberculose 

(BRASIL, 2011). 

A TB apresenta forte associação com a pobreza e a exclusão social. Tal associação fez 

com que ela passasse a ser denominada de “Doença da Pobreza”. Buscando minimizar essa 

situação, foram criadas, na Cúpula do Milênio, ações que atuassem sobre esses indicadores 

sociais (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011).  

Neste Estudo, diferentemente dos demais, não houve relação entre atraso no 

diagnóstico com as características e hábitos dos indivíduos entrevistados, como, por exemplo, 

ser homem, tabagista, etilista e usuário de drogas. Possivelmente não tenha havido 
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significância estatística da demora do diagnóstico com tais características e hábitos, em 

função da quantidade de entrevistas aplicadas. 

É possível que, quando o questionário aborda aspectos relacionados a hábitos 

individuais, como ser usuário de drogas lícitas, ilícitas e tabaco o seu resultado seja falho, em 

razão de os pacientes sentirem-se envergonhados em assumir tais hábitos.  Assim, a tendência 

é que eles respondam de forma imediata e negativa, influenciando, de alguma forma, o 

resultado final.  

Neste Estudo, relativamente à ocupação, observou-se que, em comparação com 

determinados grupos, tais como os autônomos, os empregados, os desempregados e as donas 

de casa, estas últimas constituem o grupo que apresentou mais retardo na identificação da 

doença. 

Até o momento, não há, na literatura médica, estudos que analisem e expliquem o 

porquê desse fato.  Há algumas hipóteses que podem ser consideradas, entre as quais se 

destacam as seguintes: o tipo e a sobrecarga de trabalho; a procura excessiva dos serviços de 

saúde; identificação inadequada de um sintoma; melhor educação sanitária, que gera cuidado 

mais a curado e a precarização de seus trabalhos.  

O tipo e a sobrecarga de trabalho influencia nessa questão em razão de as donas de 

casa normalmente não terem disponibilidade de tempo para procurarem os serviços de saúde, 

ou seja, elas geralmente exercem muitas tarefas e tendem a despender muito tempo na 

execução de suas funções. 

A procura excessiva dos serviços de saúde, muitas vezes desnecessariamente, dá-se, 

com muita recorrência, o que pode levar alguns profissionais a imaginar que se trata de mera 

somatização. Isso pode acarretar uma não identificação da doença.  

A identificação inadequada de um sintoma pode ocorrer em virtude de muitas donas 

de casa, ao vivenciarem quadros sintomáticos semelhantes ao da TB, acharem que se trata de 
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um mero resfriado. Isso pode explicar-se pelo fato de que elas permanecem normalmente 

muito tempo em convívio com a sua família em casa, o que não justificaria a aquisição de 

uma doença contagiosa. Assim, elas tendem a deixar de procurar o serviço médico adequado.  

Muitas delas inclusive acabam se automedicando ou mesmo nada fazem por imaginarem que 

o sintoma naturalmente se dissipará.  

Segundo a OMS, a automedicação e a espera do desaparecimento dos sintomas 

espontaneamente podem adiar e causar demora no tempo do diagnóstico da TB (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Normalmente, as donas de casa e domésticas são mulheres e já está constatado, em 

diversos estudos, que elas têm, em média, uma educação sanitária melhor, ou seja, são mais 

utilizadoras e consumidoras do serviço de saúde em relação aos homens.  Isso faz com que 

percebam os sintomas iniciais da Tuberculose mais precocemente.  

Por terem essa percepção mais apurada, procuram os serviços com sintomas bem 

iniciais e, com isso, o não diagnóstico, nesse momento, pode gerar atraso e, como 

consequência, o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico passa a ser maior. 

Devido à possibilidade de precariedade do seu trabalho, as domésticas frequentemente 

não conseguem procurar precocemente o serviço de saúde para realizar o seu diagnóstico. 

Assim, muitas vezes, elas deixam de se dirigir às unidades de saúde, porque não podem deixar 

de trabalhar.  Portanto, o trabalho delas, em comparação com os demais, passa a assumir um 

fator de maior entrave que o dos integrantes de outros grupos. 

Acerca das donas de casa, a diferença de resultado deste Trabalho em relação a outros 

pode justificar-se também pela baixa representação da amostra. 

De acordo com referências bibliográficas, a demora na detecção do bacilo pode estar 

associada à distância da residência das pessoas e o local dos serviços de saúde, ou seja, tal 

demora pode ocorrer em razão da dificuldade de deslocamento até os espaços em que há a 
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disponibilidade desses serviços. Essa dificuldade não tem a ver só com o longo trajeto a 

percorrer, mas também com a possível limitação do indivíduo para fazer esse trajeto (PONCE, 

et al, 2013; SASAKI, et al, 2015; OBLITAS, et al, 2010; ARAKAWA, et al, 2011). 

Esses mesmos estudos destacam que a dificuldade de acesso, de uma forma geral, e a 

distância exigida para a chegada aos serviços de saúde e a quantidade de vezes que 

determinados pacientes procuram esses serviços podem também gerar essa demora (PONCE, 

et al, 2013; SASAKI, et al, 2015; OBLITAS, et al, 2010; ARAKAWA, et al, 2011). 

Neste Estudo, foi encontrada associação do número de vezes nas quais os pacientes 

buscavam consulta e o atraso no diagnóstico. Eles procuravam os serviços de urgência e 

emergência antes de irem a locais que fizessem o diagnóstico mais precocemente. Também no 

presente Trabalho, observou-se que havia demora no diagnóstico em 71,43% das entrevistas 

que tentaram consultar-se mais de 5 (cinco) vezes e em 23% dos que   tentaram menos de 5 

(cinco) vezes. 

As Unidades de Atenção Básica e as Unidades de Urgência e Emergência do nosso 

Estudo podem ser próximas dos locais onde esses indivíduos moram. 

Muitas vezes, os pacientes, em vez de buscarem as APS, acabam procurando outros 

serviços de saúde, entre outros motivos, por estarem mais próximos de suas residências, 

embora as Unidades Básicas de Saúde também estejam disponíveis em locais próximos. A 

Área 1.0 engloba o Centro da Cidade do Rio de Janeiro e regiões adjacentes. Assim, os 

moradores dessa região têm facilidade de acesso à grande parte dos serviços de saúde, que 

estão predominantemente nesse espaço geográfico (GUSSO; LOPES, 2012; DUNCAN, 

2013). 

Todos os pacientes que sofreram atraso no diagnóstico da Tuberculose estão sendo 

acompanhados por Equipes de Saúde Família, mesmo que a detecção tenha sido feita em 

outras unidades (BRASIL 2016; BRASIL, 2012).  
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Na lógica da Estratégia Saúde Família, os pacientes que estão em tratamento de TB 

devem ser acompanhados em serviços primários de saúde, o que permite um maior vínculo 

deles com os profissionais da área e uma melhor supervisão da terapêutica a partir do 

Tratamento Diretamente Observado, de sorte a minimizar o abandono do tratamento 

(BRASIL 2016; BRASIL, 2012).  

Todas as pessoas com diagnóstico de Tuberculose da Rede de Atenção à Saúde são 

encaminhadas para tratamento nas unidades básicas, pois é nelas que ocorre o fornecimento 

das medicações para o tratamento (GARCIA, 2015; BRASIL, 2016).  

O tempo de espera para o atendimento, a dificuldade em marcar consulta, os prejuízos 

financeiros com transporte e perda do trabalho e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

podem estar associados aos atrasos em descobrir a TB (OBLITAS, 2010; VILLA, et al, 2011; 

ARAKAWA, et al, 2011; PONCE, et al, 2013). 

O presente Trabalho não demonstrou que o retardo no diagnóstico do agravo teve 

associação absoluta com tais variáveis. Supõe-se que esses fatores não foram os que 

representaram os obstáculos para tal retardo, uma vez que os pacientes com a doença 

normalmente conseguiam rapidez em seus atendimentos e consultas. Não havia necessidade 

de gasto financeiro para serem atendidos, pois os serviços de saúde eram muito próximos de 

suas moradias e de fácil acesso, facilitando o seu deslocamento.  

No momento deste Estudo, a Estratégia Saúde Família na AP 1.0 estava bem 

consolidada e expandida.  A cobertura populacional da ESF, no Rio de Janeiro, passou de 3,5 

a 70,7 % no período de 2009 a 2017.  Isso foi possível em razão do aprimoramento dos 

mecanismos de gestão na área, o que determinou a ampliação da oferta de serviços de saúde, 

inclusive para os pacientes com TB (BRASIL, 2016; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE - RJ, 2016). 
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A expansão da ESF, no Rio de Janeiro, tinha como meta a ampliação da cobertura por 

contiguidade em áreas de vazios assistenciais e com necessidades sociais. Com tal expansão, 

passaram a existir 805 Equipes de Saúde da Família em todas as Áreas Programáticas (AP) do 

Município.  AAP 1.0, ainda que já dispusesse de um aparato significativo de saúde, em razão 

de concentrar uma parcela muito expressiva da população vivendo em comunidades (29%) e 

também em virtude de suas necessidades sociais, acompanhou esse processo de ampliação 

(BRASIL, 2016; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RJ, 2016). 

Os impedimentos que dificultam a detecção precoce do diagnóstico, tais como as 

dificuldades de conseguir a informação mais precisa e célere dos serviços de saúde, de ser 

consultado em tempo adequado, de acesso e de deslocamento em razão de questões 

relacionadas à distância e ao aspecto humano, podem ocasionar o agravamento da doença 

(VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009; ARAKAWA, et al, 2011;SASAKI, et al, 2015; PONCE, 

et al, 2013; OBLITAS, et al, 2010).  

Este Estudo encontrou associação da demora do diagnóstico nas Formas 

Extrapulmonares. Também na literatura médica, a Tuberculose, nessas formas, deve ser 

diagnosticada,por meio de referência a outros serviços de saúde.  

As Unidades Básicas normalmente se localizam próximas às residências dos pacientes.  

Por outro lado, a identificação da Forma Extrapulmonar, senão ocorrer tempestivamente, pode 

contribuir para a não detecção do agravo, devido a uma possível dificuldade de o profissional 

suspeitar tratar-se dessa forma da doença, considerando-se a existência de sua variação. O 

profissional que atua nessas Unidades Básicas deve seguir o Protocolo exigido, que é o de 

encaminhar o paciente para as Redes de Atenção (BRASIL, 2012; GUSSO; LOPES, 2012). 

Todo encaminhamento deve ser feito para uma unidade de saúde dessa Rede.  Esse 

deslocamento para os serviços da Rede pode ser dificultado em razão dos custos financeiros e 

também das condições clínicas do paciente. Esses gastos podem constituir-se em fatores 
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impeditivos, contribuindo, assim, ainda mais para o atraso do diagnóstico. Mais um desses 

fatores pode dar-se pelo deslocamento que exija uma indesejável peregrinação (SASAKI, et 

al, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006; BRASIL,2011; BRASIL, 2012; 

PILLER, 2012; ARAKAWA, et al, 2011). 

Caso não seja adequado o fluxo de informações entre os Serviços da Rede e a Atenção 

Primária, normalmente haverá um atraso no diagnóstico dessa modalidade de TB. A 

dificuldade da ESF em coordenar o cuidado do encaminhado, que consiste em não só 

encaminhá-lo, mas também em procurar saber o que aconteceu com ele quando esteve no 

outro serviço, pode ser determinante para tal atraso (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006; ARAKAWA, et al, 2011). 

Normalmente, os exames realizados para detecção desse tipo de TB são mais lentos, 

visto que, na maioria dos casos, há uma exigência da biópsia e de outros exames cujo 

resultado costuma atrasar mais do que o exame de escarro, coletado para as formas 

pulmonares. (BRASIL, 2012; BRASIL, 2011; NOGUEIRA, et al, 2007). 

Neste Trabalho, com o instrumento utilizado, não foi possível constatar que a Rede de 

Serviços de Saúde contribuiu para o atraso do diagnóstico dessa forma da doença. 

Também no presente Trabalho, comprovou-se que os Serviços de Saúde que tiveram 

menor atraso nesse diagnóstico da TB foram os de Atenção Básica (CF e CMS) e as Unidades 

de Pronto Atendimento, com destaque significativo para as Clínicas da Família e para os 

Centros Municipais de Saúde. 

Observou-se, outrossim, que os Serviços que mais atrasaram para realizar o 

diagnóstico foram os hospitais públicos e privados.  A literatura médica nos ensina que o foco 

desses hospitais são os serviços de urgência e de emergência e, com isso, casos ambulatoriais, 

como os da Tuberculose, passam, muitas vezes, despercebidos. Também frequentemente 
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alguns pacientes não são atendidos nesses locais em virtude de o seu estado não apresentar 

uma gravidade que justifique tal atendimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Na maioria das vezes, os pacientes com sintomatologia aguda e incapacitante 

procuram, de forma equivocada, os serviços de urgência e de emergência por imaginarem 

que, nesses locais, eles terão consulta imediata, mais disponibilidade de tecnologia bruta e, 

consequentemente, rapidez no diagnóstico. Existem estudos que demonstram que os serviços 

privados atrasam mais a detecção da TB do que os Serviços de Atenção Primária (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2006).  

A expectativa positiva dos pacientes, o vínculo que normalmente ocorre entre a equipe 

e eles, o cuidado integral dispensado por essa equipe e a satisfação com o atendimento 

recebido tendem a ser contemplados pela APS, pois os profissionais que trabalham nela 

costumam ter formação voltada para abordagem centrada nos indivíduos e não apenas nas 

suas doenças (VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009; ARAKAWA, et al, 2011).  

Com o processo de descentralização, os municípios fizeram com que a APS se 

tornasse a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, sendo responsável ela pela 

coordenação e continuidade do acompanhamento de todos os pacientes atendidos. Isso, sem 

dúvida, fez com que esses pacientes passassem a procurar esses serviços como porta de 

entrada, fazendo com que a Tuberculose fosse mais diagnosticada na Atenção Básica 

(GUSSO; LOPES, 2012; BRASIL, 2012). 

Tais Serviços de Atenção Primária passaram a ser o primeiro local a ser procurado 

quando os pacientes queriam ser atendidos. O cuidado mais humano, integral, 

multiprofissional e coordenado faz com que os indivíduos se tornem mais acolhidos e, por 

isso, procurem mais esses serviços, o que justifica o fato de que eles sejam os que mais 

produzam diagnósticos da doença (NOBREGA,  et al,  2010; LIMA, 2013; ARAKAWA, et 

al, 2011).  
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A expansão da ESF, no Rio de Janeiro, ocorreu a partir da contratação de novos 

médicos e também com a inserção dos Programas de Residência de diversas instituições de 

ensino, além do Programa da própria SMS, com a proposta de que todos os formados que 

viessem a atuar, segundo essa Estratégia, fossem realmente Médicos de Família (PONCE, et 

al, 2013; NOBREGA, et al, 2010). 

A ênfase dada pela gestão governamental da época na formação de Médicos de 

Família, com mais qualificação, competência e conhecimento da realidade do contexto em 

que atuariam,somada ao estímulo financeiro representado pelos melhores salários e 

gratificações por desempenho estipuladas por metas pré-estabelecidas,despertaram um maior 

interesse dos profissionais para atuarem nessa Área (NOBREGA, et al, 2010; BRASIL 2012). 

A melhor qualificação desses profissionais foi determinante para que eles entendessem 

o conceito ampliado em saúde, que substituiu o modelo biomédico tradicional de abordagem 

centrada na doença, que não levava em consideração os determinantes sociais de saúde no 

processo de adoecimento. Tal conceito objetiva entender o paradigma biopsicossocial, 

visando ao melhor atendimento, controle e tratamento da Tuberculose (NOBREGA, et al, 

2010; BRASIL, 2011; PONCE, et al, 2013). 

Este Estudo constatou que a Atenção Primária em Saúde são os locais de controle e 

tratamento que apresentam melhor desempenho em relação ao diagnóstico precoce.  Estudos 

mostram que a prática do TDO nas Clinicas de Família é feita de forma mais eficaz e eficiente 

e a busca por sintomáticos respiratórios têm tido mais efetividade para tal diagnóstico 

(BRASIL; 2011). 

Foi demonstrado, no presente Trabalho, que o tempo do atraso até o atendimento 

normalmente era de poucos dias. Apenas 12% dos pacientes que procuravam os serviços de 

saúde só conseguiam ser atendidos acima de 5 dias. O tempo do diagnóstico era maior do que 



134 
 

3 (três)  semanas para cerca de 30% dos indivíduos. Assim sendo, o atraso ocorria 

principalmente pela demora de o médico fazer o diagnóstico, após as consultas.   

Isso demonstra que, na Área 1.0, há uma qualidade no acesso em relação à APS, e os 

indivíduos não precisam gastar dinheiro para conseguirem, nesse território, o atendimento em 

pouco tempo. 

Embora o atraso do diagnóstico, por este Estudo, seja relacionado à ação do médico, 

isso é questionável, pois esse diagnóstico é clínico, mas a Coordenação determina a 

necessidade do exame confirmatório, para que seja iniciado o tratamento.  Tal exigência pode 

contribuir significativamente para a ocorrência de mais retardo em tal diagnóstico. 

A literatura médica destaca a importância de os profissionais da saúde estarem atentos 

à suspeição para a detecção da Tuberculose mais precocemente. Como o diagnóstico de tal 

doença deve dar-se a partir dos sintomas clínicos apresentados pelo paciente, caso os médicos 

não o realizem, de forma rápida, isso gera falha no seu conhecimento clinico sobre esse 

agravo (DUNCAN, 2013; VILLA, et al, 2011). 

Observou-se também que o atraso no diagnóstico ocorria, em sua maioria, nos serviços 

secundários e terciários da Rede.  

Ainda neste Trabalho, constatou-se que os profissionais da APS realizavam poucas 

ações no território em que atuavam, no sentido da ampliação do diagnóstico precoce da 

Tuberculose. 

Outro fator que pode estar contribuindo para esse atraso do diagnóstico por parte dos 

médicos pode ser justificado pela sua sobrecarga de trabalho (LIMA, 2013; NOBREGA, et al, 

2010; PONCE, et al, 2013). 

Destaque-se que, objetivando melhorar o controle da TB, a PNCT tem implementado 

atividades de capacitação dos diversos profissionais da área de saúde, porém o faz de forma 

pontual, isto é, essas atividades são realizadas de forma não recorrente e sem sistematização, 
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deixando, assim, de contribuir, como deveria, para otimizar a precocidade na detecção do  

agravo (LIMA, 2013; NOBREGA, et al, 2010; PONCE, et al, 2013). 

Não se observou, no presente Estudo, associação do atraso do diagnóstico em relação 

a ações de enfoque na comunidade e na família e no comportamento dos indivíduos com a 

TB. É fundamental discutir algumas dessas questões que interferem diretamente na 

incidência, prevalência, transmissão e óbitos pela doença, o que contribui decisivamente para 

a situação da Tuberculose. 

Destaque-se que nem todo trabalhador foi afastado do seu trabalho o tempo necessário 

para deixar de transmitir o bacilo, de acordo com o presente Trabalho. Segundo a literatura, 

um paciente transmite a doença na comunidade e em espaços de convivência para 10 a 15 

pessoas até os primeiros 15 dias de tratamento. Se 15 dias são necessários para o paciente com 

a TB deixar de contaminar outras pessoas, é preciso saber-se porque os empregadores desses 

trabalhadores não os liberam pelo menos esse tempo (SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006).  

Deve-se colocar que ou os chefes minimizam esses problemas e mantêm o empregado 

nos postos de trabalho, ou os trabalhadores, por medo de serem demitidos, mantêm-se indo 

aos seus serviços, mesmo doentes. 

Mesmo o estudo demonstrando que a equipe faz avaliação dos contatos, mas ainda há 

falha nesse processo, pois nem todos os contatos dos pacientes são examinados para descartar 

a doença, prejudicando ações obrigatórias de Vigilância em Saúde da PNCT. Esse fator 

poderia contribuir ainda mais para a transmissão da doença dentro de uma comunidade.  

O Estudo demonstrou que a maioria dos contatos intradomiciliares eram examinados. 

Assim, os que não passavam por avaliação eram potenciais indivíduos com a doença. 

A natureza operacional do trabalho externo dos Agentes Comunitários de Saúde e das 

Equipes de Saúde Família, nesses locais adscritos, fica muita fragilizada. Isso porque há 
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planejamento de ações voltadas para atuar sobre os determinantes de saúde no território, mas 

essas ações podem não ser postas em prática, porque a agenda dos gerentes locais, por 

determinação das ordens da Coordenação, é sempre priorizar outros agravos (BRASIL, 2016; 

PONCE, et al, 2013). 

Sendo a detecção precoce de sintomáticos respiratórios um dos pontos mais 

importantes no controle da doença, a busca por eles em suas moradias seria mais efetiva do 

que a espera do deslocamento desses pacientes para as unidades a fim de obter o diagnóstico 

(BRASIL, 2011). 

Neste Estudo, a abordagem dos profissionais em saúde em relação à “orientação 

comunitária” foi insatisfatória. Eles pouco atuam em equipamentos sociais locais, realizam 

poucas ações voltadas para informação sobre a doença e testam poucos pacientes no território 

por meio da realização da coleta de escarro.  

Os profissionais que examinaram a maioria dos contatos intradomiciliarespecavam em 

relação à vigilância da Tuberculose dentro do território, possivelmente em razão da 

sobrecarga desses profissionais da ESF. 

O Estudo demonstrou que os pacientes acometidos pela Tuberculose procuram pouco 

os serviços de forma preventiva, fazendo com que as debilidades clinicas nos casos de 

sintomatologia avançadas possam ocorrem em maior frequência, principalmente, em casos em 

que a doença progride sem tratamento e em casos de TB multirresistente. Essas situações 

fazem com que tais pacientes deixem de realizar as suas atividades por conta do bacilo. 

O desempenho dos profissionais da saúde em relação ao tema “Enfoque na Família”, 

segundo o presente Trabalho, foi satisfatório, a exemplo do que se observou em outros 

estudos. Todos esses trabalhos mostraram que os profissionais compreendem e entendem 

melhor o cotidiano do paciente em tratamento e a dinâmica familiar na qual estão inseridos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006).  
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Estudos mostram que indivíduos com Tuberculose tendem a transmitir mais a doença, 

quando bacilíferos, em locais confinados, pouco arejados e com muitas pessoas aglomeradas 

(BRASIL, 2011; SAMPAIO; SALES; BARBOZA, 2011). 

Os pacientes entrevistados destacaram que existem muitos contatos domiciliares e que 

ambos não vivem em espaços confinados, ou seja, as casas possuem boas condições de 

infraestrutura e muitos cômodos. Isso talvez possa dar-se, porque a pergunta do questionário 

desconsidera o tamanho dessas casas, as quais podem ser pequenas e terem três cômodos. Os 

que não moram em instituições fechadas tampouco nas ruas não possuem boas condições de 

infraestrutura.  

 O foco desse questionário não teve como objetivo analisar aspectos relacionados ao 

perfil dos pacientes que possam ter influenciado para gerar menos atraso no diagnóstico, 

assim como não procedeu à análise da sua singularidade e autonomia e o vínculo deles com as 

equipes que os acompanham.  

Também não foi objetivo deste Trabalho identificar aspectos que igualmente possam 

determinar a não detecção precoce do diagnóstico, tais como: crenças, preconceitos, fobias, 

etc.  

Finalmente, tampouco estava na meta do presente Trabalho observar em que medida o 

planejamento adequado das equipes possa ter influenciado para a demora nessa detecção. 

A Tuberculose é um agravo que está diretamente relacionado à falta de Políticas 

Públicas, que prevejam ações voltadas à equidade e ao cumprimento dos direitos relacionados 

à saúde previstos na Constituição. Sendo a TB uma doença intimamente ligada a 

determinantes sociais, a realização de ações que avaliem a qualidade dos serviços de saúde e 

dos profissionais que atuam nela, sem que haja alterações nesses determinantes, torna-se 

difícil (BRAS, 2014). 
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De fato, alguns estudos comprovaram essa tese da relação entre Políticas Públicas e a 

efetividade do diagnostico, pois, mesmo na Atenção Primária, houve uma maior demora na 

detecção da doença, devido à falta de investimentos na expansão da ESF e, 

consequentemente, na estrutura física e humana (PONCE, et al, 2013; LIMA, 2013; 

NOBREGA, et al, 2010). 

 

 

As limitações do estudo estão sendo explicadas a seguir: 

 

Inicialmente a seleção dos pacientes com Tuberculose foi feita por meio da extração 

do banco de dados “SINAN RIO”, sendo ele online e unificado em todo o Município do Rio 

de Janeiro. Esse Sistema deve ser munido pelos profissionais de saúde que fazem o 

diagnóstico e encerram os casos, após o término do tratamento, seja ele por cura ou por 

abandono. 

A Coordenação Programática da Área 1.0, sendo responsável pela vigilância e 

gerência, extrai e atualiza, no SINAN, mensalmente, a lista de pacientes com TB. Ao proceder 

à extração desses dados,  ela os interpreta e demonstra os possíveis problemas relacionados ao 

acompanhamento dos pacientes com Tuberculose nas unidades dessa Coordenação.  

A CAP 1.0, com a aprovação do comitê de ética, pôde encaminhar para a pesquisadora 

uma listagem nominal detalhada com os endereços desses pacientes com a Tuberculose e as 

unidades responsáveis por esse cuidado. Isso poderia facilitar a pesquisadora quando fosse 

procurar esses doentes nas unidades.  

Naquele período da pesquisa, foi verificado, por meio do SINAN RIO, que havia 245 

pacientes em terapêutica da Tuberculose nas Unidades da Área 1.0. Embora se tenha evoluído 
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muito com os Sistemas de Vigilância em relação à TB, as Unidades não tinham os mesmos 

pacientes desse Sistema.  

O número de pacientes em tratamento era semelhante, mas esses não eram os mesmos, 

fazendo com que a busca por eles fosse dificultada, ocasionando a limitação na realização das 

entrevistas. Por isso, só foram entrevistados 114 doentes.  

Percebeu-se que os dados gerados pelo acompanhamento e vigilância da Tuberculose 

não eram coincidentes. Porque tal coincidência não ocorre, já que é obrigação dos 

profissionais de saúde e dos gestores estarem sempre atualizando, verificando e munindo no 

dia a dia, esses Sistemas de Listagens e acompanhamento. 

É importante frisar que as farmácias das Unidades só podem liberar as medicações 

antituberculínicas se a equipe que fez o diagnóstico apresentar o número gerado pelo Sistema 

de Notificação (SINAN). 

Isso pode ser interpretado da seguinte forma: as equipes não abastecem regularmente 

esse banco dados e/ou as listas geradas do SINAN RIO pela CAP 1.0 não estão atualizadas.  

Acredita-se que a discrepância entre a listagem de notificação da CAP 1.0 dos 

pacientes com TB e as listas desses pacientes em acompanhamento pelas Equipes Saúde 

Família se explique em razão do fato de que nem todo paciente com Tuberculose que faz 

Tratamento na Unidade de Atenção Primária teve seu diagnóstico nesses locais.  

Provavelmente, os pacientes diagnosticados em outros serviços da Rede e 

encaminhados para realização da terapêutica no nível primário nem sempre são 

acompanhados pelas Equipes de Família da Unidade. Eles apenas vão às unidades para 

realizar o tratamento supervisionado, não fazendo o controle da doença com as Equipes Saúde 

Família, uma vez que só a APS pode liberar a medicação de Tuberculose, salvo os casos 

especiais que envolvam o tratamento nos níveis  terciário e secundário. 
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Existem casos em que os pacientes podem ter seus diagnósticos em outros serviços e 

realizar o seu acompanhamento pela ESF, e outros em que o paciente não faz 

acompanhamento por não possuir vinculação com essa Equipe, chegando à unidade para 

realizar a supervisão da terapêutica apenas pelo farmacêutico que libera a medicação 

antituberculínica.  Isso pode justificar a diferença dessas listas. 

Portanto, pode-se concluir que a maioria dos entrevistados provavelmente faz 

acompanhamento de seu tratamento pela ESF. 
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7. Considerações Finais 

 

 

Este Estudo foi desenvolvido num momento histórico e numa Área Central do Rio de 

Janeiro, visto que a Estratégia Saúde Família estava bem instalada e expandida há, pelo 

menos, 3 (três) anos. A criação e estruturação das unidades mais novas dessa região do 

Município se deram nesse período de tempo.   

Por este trabalho, diferentemente dos demais, observou-se que tal Área detém uma 

APS qualificada, com algumas unidades contendo Programa de Residência Médica e acesso 

mais estruturado.  

A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa que está intimamente relacionada às 

questões sociais, as quais podem muito contribuir para o atraso do diagnóstico do paciente.  

Neste estudo, foram consideradas as seguintes variáveis: o nível de escolaridade do 

indivíduo; a ocupação dessa pessoa e a quantidade de vezes em que os pacientes doentes têm 

de ir ao serviço de saúde para obter o seu diagnóstico. 

É imprescindível que os profissionais de saúde da Rede, principalmente os médicos, 

que são os que fazem o diagnóstico, sejam permanentemente capacitados, de modo a estarem 

sempre habilitados para a detecção do diagnóstico, para o controle da doença e para o seu 

tratamento.  A modalidade de educação recomendável para isso é a Educação Permanente, em 

razão de suas características essenciais, como a de continuidade e integralidade. O incentivo à 

capacitação desses profissionais deve ser permanente e contínuo, de modo a evitar que as 

atividades organizadas nesse sentido sejam pontuais e fragmentadas. 

É, outrossim,  importante que todos os profissionais sejam orientados no sentido de 

priorizar as ações preventivas, a fim de evitar que o paciente,  ao receber o seu diagnóstico,  

esteja em quadro sintomatológico em estágio já avançado. 
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Outro aspecto muito importante é o que se refere às ações intersetoriais, ou seja, ações 

que prevejam a participação de outros setores da sociedade e, especialmente, a da comunidade 

em geral. Tal participação é fundamental para a melhor compreensão do processo saúde-

adoecimento e, consequentemente, para uma maior conscientização de todos acerca desse 

processo. 

A melhor capacitação dos profissionais de saúde e a consciência desses grupos em 

relação à gravidade dessa doença resultarão normalmente numa abordagem mais adequada do 

tema. Os profissionais estarão aptos a melhor orientar os indivíduos quanto aos 

procedimentos que devem adotar por ocasião da existência de sintomas característicos. A 

comunidade terá condições, tendo mais consciência, de melhor proceder para a busca de seu 

diagnóstico de forma tempestiva.    

A reestruturação da APS no Município do Rio de Janeiro como um todo e na AP 1.0, 

que foi iniciada em 2018 e vem desenvolvendo-se desde então, diminuirá a cobertura 

assistencial para essas pessoas socialmente prejudicadas, podendo gerar, assim, uma piora 

significativa nos indicadores da Tuberculose.    

Para concluir, diante do exposto, torna-se patente a imprescindibilidade da consciência 

da comunidade, de sorte a cobrar do Estado a organização e o planejamento de políticas 

públicas e a implementação de ações que sejam, de fato, produtivas (eficiência), que tenham 

produtividade (eficácia) e, principalmente, que produzam resultados sociais (efetividade).   

Tais ações, se não forem suficientes para a extinção do problema, devem ser determinantes 

para a sua mitigação num grau máximo possível. 
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9. Anexos. 

 

Anexos Primary care assessment 

Anexo1: O questionário será baseado no Primary Care Assessment Tool (PCAT) validado no 

Brasil e adaptado para atenção a tuberculose. (VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009) 

Questionário 

I- Doentes de Tuberculose 

 

Número do questionário:__________________________________ 

Município:_____________________________________________ 

Responsável pela coleta de dados:____________________________ 

Data da Coleta de dados:____/___ /__________________________ 

Digitador____________________Data da Digitação__ /__/________ 

 

A) Informações gerais (fonte secundária) 

  

1-N SINAN ou WEB-TB:_____________________________________ 

3- Código do participante_____________________________________ 

4- Nome da unidade de Saúde (US)_______________________________ 

5- Endereço da US:____________________________________________ 

6a- Horário de atendimento aos doentes de TB:______________________ 

 

7- Tipo de Unidade: 

UBS 1-(  ) 

UBS/ PACS 2-(  ) 

USF/ PACS 3-(  ) 

Ambulatório de referência 4-(  ) 

 

7a- Primeiro serviço de saúde que o doente procurou quando apresentou os primeiros sinais e 

sintomas de TB 

Nome:_______________________________________________________ 

Endereço_____________________________________________________ 
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7b- Unidade de Saúde que encaminhou o caso para diagnóstico 

Nome:_______________________________________________________ 

Endereço_____________________________________________________ 

         

7c- Unidade de Saúde que fez o diagnóstico 

Nome:_______________________________________________________ 

Endereço_____________________________________________________ 

 

8- Faz tratamento supervisionado (TS): 

S()_ Sim  

N( )_ Não. 

 

Filtro Se o doente não fizer TS, ir para questão 8b 

Para as questões 8a e 8b responda: 

1- UBS/ PACS  

2- UBS 

3- USF/ PACS  

4- Ambulatório de referência  

5- Domicilio 

6- Outros ( especifique)____________ 

 

8a- Local onde realiza o Tratamento Supervisionado ______________________  

8b- 8a- Local onde realiza consulta médica de controle_____________________ 

 

 9- Formas clínicas da tuberculose: 

Pulmonar(  );  

Extrapulmonar( ) 

 

9a- Tempo de tratamento: 

( ): > 1 mês até 3meses 

( ): > 3meses até 6meses 

( ): > 6meses até 9meses 

( ): >9meses 
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B) Informações Sócio- Demográficas 

10a1-Sexo:  

Feminino( ) 

Masculino( ) 

 

10a2-Idade:  

18-29anos( ) 

30-39anos( ) 

40-49 anos ( )  

50-59 anos ( ) 

60anos ou mais ( ). 

 

10a3-Estado civil:  

Solteiro( ) 

Casado( );  

Separado/ Divorciado( );  

Viúvo 

Outros ( )____________ 

 

Para as questões 10 a4 e 10 a5 responda S- sim, N- não 

10 a4- O senhor trabalhava quando descobriu que tinha a TB? 

Sim( ) 

Não( ) 

10 a5-O senhor precisou se afastado do trabalho por conta da TB? 

Sim( ) 

Não( ) 

 

Se responder Não, pular para a questão 10 a7 

10 a6- Por quanto tempo o senhor está (ficou) afastado em dias? (    ). 

 

10 a7- Ocupação: 

Desempregado ( ); 

Empregado ( )Contribuinte; 

Do lar- a:( )contribuinte b:( ) não contribuinte( );  
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Empregado- a: ( )contribuinte; b( ) não contribuinte  

Autônomo- a:( ) contribuinte; b( )autônomo não contribuinte 

Outros:_________________________________________ 

 

10 a8- Qual renda da família?  

Sem renda ( ) 

Sem renda fixa-serviço eventual-( ) 

Até 1salário mínimo SM( ) 

Até 1-3 SM ( ) 

>3 a 5SM( ) 

>5 SM 

 

10 a9- Recebe beneficio do governo? 

Não recebe( ) 

LOAS( )  

Bolsa família ( ) 

Outros ( )______________ 

 

10 b1- Qual foi a última séria escolar que o(a) Sr(a) cursou? 

Sem escolaridade ( ) 

Fundamental incompleto ( ) 

Fundamental completo ( ) 

Ensino médio incompleto ( ) 

Ensino médio completo ( ) 

Ensino superior incompleto ( ) 

Ensino superior completo ( ) 

 

15 b2- Qual grau de instrução do chefe da família? 

Sem escolaridade/ 1fase do fundamental incompleto ( );  

1fase do fundamental completo ( )  

2fase do fundamental completo ( ) 

Ensino médio completo( ) 

Ensino superior completo( ); 
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10c- O local onde o(a) Sr(a) vive é: 

1-Própria( ) 

2-Alugada( ) 

3-Cedida( ) 

4-Institucional-asilo; abrigo( )  

5-Não tem moradia( ) 

6- outras______________( ) 

 

10d- Tipo de moradia: 

1-Alvenaria( ) 

2-Madeira( ) 

3-Material reciclável 

4-Outros____( ) 

 

10e- Número de cômodos da sua casa incluindo o banheiro: 

1-1comodo( ) 

2-2comodo( ) 

3-3comodo( )  

4-4comodo( )  

5-5- ou mais comodos( ) 

 

Para as questões 10f a 10h responda:  

1-(4ou mais pessoas) 

2-(2-3 pessoas) 

3-(1pessoa) 

0-não se aplica 

10f-Número de pessoas que residem na casa: 

10g-Número de adultos maiores de 60 anos: 

10h-Número de crianças menores de 12 anos: 

 

O Sr(a) possui? Responda  S- sim. N- não 

10i-Água encanada- sim( ); não( ) 

10j-Luz elétrica- sim( ); não( ) 

10k-Geladeira- sim( ); não( ) 
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10l-Maquina de lavar - sim( ); não( ) 

10m-Video cassete/ DVD - sim( ); não( ) 

10n-Freezer ou duplex- sim( ); não( ) 

 

Quantos desses itens abaixo o Sr(a).possui? 

10 o- Televisão em cores - sim( ); não( ) 

10p-Radio- sim( ); não( ) 

10q-Banheiro privativo- sim( ); não( ) 

10r-Carro próprio- sim( ); não( ) 

10s-Empregada mensalista- sim ( ); não( ) 

10r-Telefone fixo ou celular- sim( ); não( ) 

 

C-Saúde do caso  confirmado de TB 

Para questões 11 a 13 

1-sempre  

2-quase sempre 

3-As vezes 

4-quase nunca 

5-nunca  

0-não aplica 

 

11- Com que frequência o(a) Sr(a) deixa de realizar qualquer atividade habitual( trabalhar, 

lazer e estudar, lazer, por conta da TB?__________ 

 

12- Com que frequência o(a) Sr(a) tem problemas relacionados ao tratamento ou a 

medicação?__________ 

 

13- Com que frequência o(a) Sr(a): 

13 a-Bebe?__________ 

13b-Fuma?__________ 

13c- Usa outras drogas?__________ 

13.2 Doenças ou agravos associados: 
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D- Porta de Entrada 

1-USBF/PACS  

2-USB  

3-Ambulatório de referencia  

4-Hospital público 

5-Hospital privado 

6-Consultório particular  

7- Pronto socorro  

 

8-Outros__________ 

0-Não se aplica 

99- Não se sabe 

 

14- Quando precisa de algum controle de saúde preventivo(vacina BCG), qual serviço de 

saúde o(a) procura? 

15- Qual foi o primeiro serviço que o Sr(a) procurou quando começou a ter os sintomas de 

TB(  tosse, febre, emagrecimento) 

Endereço___________________________________________ 

 

 E- Acesso ao diagnóstico 

 

1-USBF/PACS  

2-USB 

3-Ambulatório de referencia  

4-Hospital público 

5-Hospital privado 

6-Consultório particular  

7-Pronto socorro  

8-Outros__________ 

0-Não se aplica 

99- Não se sabe 

 

16-Qual o serviço de saúde que descobriu (diagnosticou) que o Sr(a) estava com TB 

Endereço________________________________________________________ 
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Responda  

1-5 dias ou mais 

2-4dias  

3- 3 dias: 

4- 2 dias  

5- 1 dia- 24horas 

0- não se aplica 

99- não se sabe  

 

17- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB (tosse, febre, emagrecimento) quanto 

tempo demorou para conseguir uma consulta no serviço de saúde? 

Para as questões 18 e19, responda  

1-5 dias ou mais 

2-4dias  

3- 3 dias: 

4- 2 dias  

5- 1 dia- 24horas 

0- não se aplica 

99- não se sabe  

 

18- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento) quantas 

vezes precisou procurar o serviço de saúde para conseguir atendimento? 

 

19- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento) quantas 

vezes precisou procurar o serviço de saúde para descobrir que tinha TB? 

 

Para questão 20 responda: 

1- 5 ou mais semanas 

2- 4semanas 

3-3semanas 

4-2semanas 

5-1 semana 
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20- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento) quanto 

tempo levou para descobrir que tinha TB? 

 

Para questão 21, responda: (1- nunca; 2- quase nunca; 3- As vezes, 4- quase sempre; 5- 

sempre; 6- não se aplica; 99- não sabe) 

 

21- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento)  procurou 

o serviço perto da sua casa? 

 

Para questão 22 a 28, responda: 1-sempre 2-quase sempre 3-as vezes 4-quase nunca 5-

nunca 0-não se aplica 99- não sabe 

 

22- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento)  e 

procurou o  para consultar, demorou mais de 60 minutos para o atendimento? 

23- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento teve 

dificuldade para pedir informações no serviços de saúde? 

24-Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento) 

teve dificuldade em marcar consulta no serviço de saúde? 

25- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento teve 

dificuldade se deslocar até o serviços de saúde? 

26- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento precisou 

utilizar algum transporte motorizado para se deslocar até o serviço? 

27- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento) gastou 

dinheiro com o transporte para ir ao serviço de saúde? 

28- Quando o sr ( a) começou a ter os sintomas de TB(tosse, febre, emagrecimento) perdeu 

um turno de trabalho ou compromisso para se consultar no serviços de saúde? 

 

J-  Enfoque na família 

( responda as questões 81 a 88 1- nunca; 2- quase nunca; 3- As vezes, 4- quase sempre; 5- 

sempre; 0- não se aplica; 99-não sabe) 

 

81- os profissionais da unidade de saúde perguntam sobre as condições de vida das pessoas 

que moram como o doente de TB e/ou a sua família ( emprego, moradia, saneamento básico)? 
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82- Os profissionais da unidade de saúde conhecem as pessoas que moram com o doente de 

TB  e/ou a sua família? 

83- Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre doenças das pessoas que moram 

com o sr(a) e /ou sua família? 

84-Os profissionais da unidade de saúde perguntam se as pessoas que moram com o(a ) sr(a) 

e/ou familia tem tosse, febre, emagrecimento? 

85- As pessoas que moram com o(a) sr(a) e/ou sua família foram avaliados com exame de 

escarro e/ou raio X e/ou PPD pelos profissionais da unidade? 

86- Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que moram com o(a) 

sr(a) de TB e/ou sua família sobre a doença? 

87-Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que moram com o(a) sr(a) 

de TB e/ou sua família sobre o tratamento? 

88-Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que moram com o(a) sr(a) 

de TB e/ou sua família sobre outros problemas de saúde? 

 

Contatos:  

Contatos examinados: 

 

K- Orientação para a comunidade 

(para as perguntas 89 a 93, responda: 1- nunca; 2- quase nunca; 3- As vezes, 4- quase 

sempre; 5- sempre; 0- não se aplica; 99- não sabe) 

 

89- As pessoas que trabalham e/ou estudam com o Sr(a) foram avaliadas com exame de 

escarro, rx de tórax e/ou PPD pelos profissionais de saúde? 

90- O(a) Sr(a) observa propagandas/ campanhas/trabalhos educativos realizados pelos 

profissionais da unidade de saúde para informar a comunidade sobre a TB? 

91- O(a) Sr(a) observa os profissionais da unidade de saúde desenvolverem ações de saúde 

com igrejas, associações do bairro e etc, para entrega do pote para a coleta de escarro 

92- O(a) Sr(a) observa que os profissionais da unidade de saúde solicitam a participação de 

alguém da comunidade para discutir sobre o problema TB? 

93- O(a) Sr(a) observa visitas dos profissionais da unidade de saúde na sua vizinhança, para a 

entrega de pote para coleta de escarro? 
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Anexo 2: Variáveis do estudo  

 

0 ID e 
dados2rios 

0 Número do questionário Number questionario Number   

0 ID e 
dados2rios 

0 Anexo1: O questionário 
será baseado no Primary 
Care Assessment Tool 
(PCAT) validado no Brasil 
e adaptado para atenção a 
tuberculose. 

Label/Title PCATadaptado Text   

0 ID e 
dados2rios 

0 I-Doentes de Tuberculose Label/Title Tuberculosos Text   

0 ID e 
dados2rios 

1 Município Multiline Município Text   

0 ID e 
dados2rios 

2 Responsável para coleta de 
dados 

Multiline Quem coletou Text   

0 ID e 
dados2rios 

3 Data da coleta de dados Date diacoleta Date YYYY-
MM-DD 

0 ID e 
dados2rios 

4 Digitador Multiline digitou Text   

0 ID e 
dados2rios 

5 Data da digitação Date qndodigita Date YYYY-
MM-DD 

0 ID e 
dados2rios 

6 1-N SINAN ou WEB-TB Number SINAM Number   

0 ID e 
dados2rios 

6 A Informações gerais 
(fontes secundárias) 

Label/Title secundário Text   

0 ID e 
dados2rios 

7 2- Prontuário Multiline N2Pronturio Text   

0 ID e 
dados2rios 

10 5-Nome da unidade de 
Saúde (US) 

Text 
(Uppercase) 

UBS Text   

0 ID e 
dados2rios 

11 6- Endereço da US Multiline Rua UBS Text   

0 ID e 
dados2rios 

13 7- Tipo de Unidade Comment 
Legal 

tipo ubs Text   

0 ID e 
dados2rios 

14 Nome Multiline procura1sint Text   

0 
ID e 
dados2rios 14 

7a- Primeiro serviço de 
saúde que o doente  

Label/Title primeirossintomas Text 

  

procurou quando 
apresentou os primeiros 
sinais e sintomas de TB 

0 
ID e 
dados2rios 15 Endereço Multiline Endserviço Text 

  

0 
ID e 
dados2rios 16 Nome Multiline UBdiagn Text 

  

0 
ID e 
dados2rios 16 

7b- Unidade de Saúde que 
encaminhou o caso para 
diagnóstico Label/Title encaminhadopor Text 

  

0 
ID e 
dados2rios 17 Endereço Multiline Enddiag Text 

  

0 
ID e 
dados2rios 18 3- Iniciais Text Iniciais Text 

  

0 ID e 19 4- Endereço Text End1 Text   
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dados2rios 

0 
ID e 
dados2rios 21 

6a-Horário de atendimento 
aos doentes de TB Text funcionamento Text 

  

0 
ID e 
dados2rios 22 unidade especifique: Text 

especifiqueunidad
e Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 0 Nome Multiline Nomedx Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 0 

7c- Unidade de saúde que 
diagnósticou o caso 

Label/Title diagncaso Text   

1 
2rios 
sociodemog 2 

8-Faz tratamento 
Supervisão(TS) Yes/No TS YesNo 

  

1 
2rios 
sociodemog 3 

1 UBS/PACS; 2 UBS;3- 
USF/PACS; 4 Ambulatório 
de Referência; 5 Domicilio 
6 Outros 

Text 
(Uppercase) USFPACS1 Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 3 

Filtro Se o doente não fizer 
TS, ir para questão 8b. Para 
as questões 8a e 8b 
responda Label/Title nãoTS Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 6 

9a-Formas Clínica da 
Tuberculose 

Legal 
Values formasTB Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 7 9b-Tempo de Tratamento Label/Title Ttto Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 8 

1->1 mes até 3meses/ 2-
>3meses até 6meses/ 3-
>6mes até 9meses 4-
>9meses Number ttomeses Number 

  

1 
2rios 
sociodemog 9 

B Informações Sócio- 
Demográficas Label/Title sociodemog Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 9 10 a1 -Sexo 

Legal 
Values sexo Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 10 10 a2- Idade 

Legal 
Values fxidade Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 11 10 a3- Estado civil 

Legal 
Values Ecivil Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 12 

Para questões 10 a4 e 10 a5 
Responda Sim ou Não Label/Title 

Paraquestes10a4e1
0a5RespondaSimo
uNo Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 13 Se Não pular questão 10 a7 Label/Title 

SeNopularquesto1
0a7 Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 14 

10 a6- Por quanto tempo o 
Sr, está (ficou) 
afastado?(dias) Number diaafastado Number 

  

1 
2rios 
sociodemog 14 

Se Responder não, pular 
para a questão 10 a7 Label/Title questao Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 15 10a7- Ocupação 

Legal 
Values ocupacao Text 

  

1 
2rios 
sociodemog 16 Endereço Text enddx Text   

1 
2rios 
sociodemog 17 

8a- Local onde realiza o 
Tratamento Supervisão(TS) Text localttosp Text   

1 
2rios 
sociodemog 18 

8b- Local onde realiza 
consulta medica de controle Text localcontrole Text   
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1 
2rios 
sociodemog 19 

10 a4- O senhor estava 
trabalhando quando 
descobriu que tinha TB? Checkbox trabalhando Boolean BoxOnRight 

1 
2rios 
sociodemog 20 

10 a5- O senhor precisou se 
afastar do trabalho por 
conta da TB? Checkbox afastadotrab Boolean BoxOnRight 

1 
2rios 
sociodemog 21 10a7.1- outros(especifique) Multiline outrosespecifique Text   

1 
2rios 
sociodemog 22 10a3.1 outros especifique: Text civiloutro Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 0 

10 a8- Qual a renda 
familiar? 

Legal 
Values renda Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 1 Salário Mínimo R$998,00* Label/Title 

SalrioMnimoR430
00 Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 1 

10 a9- Recebe benefícios 
do Governo? 

Legal 
Values beneficiogoverno Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 2 

10- b1- Qual foi a última 
série escolar que o(a) Sr(a) 
cursou? 

Legal 
Values cursou Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 3 

10 b2- Qual o grau de 
instrução do chefe da 
família? 

Legal 
Values 

escolarichefedafa
mlia Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 4 

10 c- O local onde o(a) 
Sr(a) vive é: 

Legal 
Values vive Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 5 

Se responder que não tem 
moradia, ir para a questão 
11   

Seresponderqueno
temmoradiairparaa
questo11 Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 5 10 d- Tipo de moradia 

Legal 
Values Tipocasa Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 6 

10 e- Número de cômodos 
da sua casa INCLUINDO o 
banheiro 

Legal 
Values ncomodos Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 7 

Para as questões 10f a 10h 
responda: 1- (4ou mais 
pessoas); 2(2-3pessoas); 
3(1pessoa); 0- Nao se 
aplica Label/Title pessoas Text 

  

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 10 

O(a) Sr.(a) possui? 
Responda Sim ou Não Label/Title oqtem Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 16 10. i Água Encanada Checkbox aguaEncanada Boolean BoxOnRight 

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 17 10. j Luz Elétrica Checkbox luzeletrica Boolean BoxOnRight 

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 18 10. k Geladeira Checkbox Geladeira1 Boolean BoxOnRight 
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2 

2rio e 
sociodemogr
afico 19 10. l Maquina de lavar Checkbox maquinalavar Boolean BoxOnRight 

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 20 10. m Video Cassete/ DVD Checkbox cassetedvd Boolean BoxOnRight 

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 21 10. n Freezer/parte duplex Checkbox frezerduplex Boolean BoxOnRight 

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 22 

10.f Número de pessoas 
que residem na sua casa? 

Comment 
Legal npessoasdacasa Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 23 

10.g Número de adultos 
maiores de 60anos? 

Comment 
Legal maiores60anos Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 24 

10.h Número de 
crianças(menores de 12 
anos)? 

Comment 
Legal menores12anos Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 25 10a9.1-Outros- especifique: Text beneficiodiiferente Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 26 10c1-outros especifique Text moradadiferente Text   

2 

2rio e 
sociodemogr
afico 27 10d1-outros especifique Text 

construcaodiferent
e Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 0 

Quais desses itens abaixo o 
Sr(a) tem Label/Title tem Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 5 

C Saúde do caso 
confirmado de TB. Label/Title confirmado Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 5 

Para questão 11 a 13 
responda: 1-Sempre; 2-
Quase sempre; 3-As vezes; 
4-Quase nunca; 5-Nunca; 
0-Nao se aplica Label/Title frequenciacaso Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 7 

13-Com que frequência 
o(a) Sr(a) Label/Title freqsocial Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 10 D Porta de entrada Label/Title entrada Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 10 

Para as questões 14 e 15 
responda: 1-UBSF/PACS; 
2-UBS; 3-Ambulatório de 
referência; 4-Hospital 
Público; 5- Hospital 
Privado; 6-Consultório 
particular; 7- Pronto 
atendimento; 8- 
Outro(____); 0_Não se 
aplica; 99-Não sabe Label/Title ssprocurado Text   
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3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 12 10. o Televisão a cores Checkbox tvcolor Boolean BoxOnRight 

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 12 E Acesso ao diagnóstico Label/Title Acessopdx Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 12 

Para a questão 16 responda: 
1-UBSF/PACS; 2-UBS; 3-
Ambulatório de referência; 
4-Hospital Público; 5- 
Hospital Privado; 6-
Consultório particular; 7- 
Pronto atendimento; 8- 
Outro(____); 0_Não se 
aplica; 99-Não sabe Label/Title acessodiagn Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 13 10. p Rádio Checkbox radio1 Boolean BoxOnRight 

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 14 10. q Banheiro privativo Checkbox Banheiroprivativo Boolean BoxOnRight 

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 15 10. r Carro próprio Checkbox seucarro Boolean BoxOnRight 

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 16 10. s Empregada mensalista Checkbox empregadamensal Boolean BoxOnRight 

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 17 

11- Com que frequência 
o(a) Sr(a) deixa de realizar 
qualquer atividade habitual 
(trabalhar,estudar,lazer), 
por conta da TB 

Comment 
Legal ativhabitual Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 18 

10. t telefone fixo ou 
celular Checkbox phones Boolean BoxOnRight 

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 19 

12-Com que frequência 
o(a) Sr(a) tem problemas 
relacionados ao tratamento 
ou a medicação 

Comment 
Legal efeitttomedicacao Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 20 13. a Bebe? 

Comment 
Legal bebe Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 21 13. b Fuma? 

Comment 
Legal tabaco Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 22 13 c. Usa drogas 

Comment 
Legal drogas1 Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 23 

14.1 especifique/outros 
qual Text diferenteservice Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 24 

15.1 sevico primeiro 
sintomas outros e qual 

Text 
(Uppercase) 

diferenteservico1si
nt Text   
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3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 25 

14-Quando precisa de 
algum controle de saúde 
preventivo(vacina BCG) 
qual serviço de saúde 
o(a)procura? 

Comment 
Legal sintomastb Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 26 

15- Qual primeiro serviço 
de saúde que o 
Sr(a)procurou quando 
começou a ter os sintomas 
de 
TB(tosse,febre,emagrecime
nto)? 

Comment 
Legal 

procurass1sintoma
s Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 27 

13 .2 Outras doenças 
crônicas agravos associados 

Comment 
Legal 

doencaoutraagravo
s Text   

3 

Socio e caso 
confirmado 
TB 28 13.2.1 outros especifique Text 

especificooutroagr
avo Text   

4 
Acesso 
diagnostico 1 

Para a questões 17 a 19 
responde: 1- 5 dias ou mais; 
2- 4 dias; 3- 3 dias; 4- 2 
dias; 5- 1dia-24horas; 0- 
Não se aplica; 99- Não sabe Label/Title responde17 Text   

4 
Acesso 
diagnostico 2 

Para as questões 18 e 19, 
responda: 1- 5 ou mais 
vezes; 2- 4 vezes; 3- 3 
vezes; 4- 2 vezes; 5- 1 vez; 
0- Não se aplica; 99 Não 
sabe Label/Title resp1819 Text   

4 
Acesso 
diagnostico 4 

Para a questão 20 responda: 
1- 5 ou mais semanas; 2- 4 
semanas; 3- 3semana; 2- 2 
semanas; 5- 1 semana Label/Title responda20 Text   

4 
Acesso 
diagnostico 5 

Para a questão 21 responda: 
1- Nunca. 2- Quase nunca; 
3- As vezes; 4-Quase 
sempre; 5- Sempre; 0- Não 
se aplica; 99- Não sabe Label/Title resposta21 Text   

4 
Acesso 
diagnostico 6 

Para as questões 22 a 28 
responda: 1- Sempre;2-
Quase sempre;3- As vezes; 
4- Quase Nunca; 5-Nunca; 
0- Não se aplica; 99- Não 
sabe Label/Title questoes22a28 Text   

4 
Acesso 
diagnostico 13 

16- Qual foi o serviço de 
saúde que descobriu 
(diagnósticou) que o(a) 
Sr(a) estava doente 

Comment 
Legal servdiagn Text   

4 
Acesso 
diagnostico 14 

16.1 outros especifique;/ 
qual especifique Text 

especifiquequalout
ros Text   

4 
Acesso 
diagnostico 15 

17- Quando o 
Sr.(a)começou a ter os 
sintomas de TB(tosse, 
febre, 

Comment 
Legal conseguirconsulta Text   
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4 
Acesso 
diagnostico 16 

18-Quando o(a) Sr. 
começou a ter os sintomas 
da TB(tosse,febre, 
emagrecimento), quantas 
vezes precisou procurar o 
serviço de saúde para 
conseguir atendimento 

Comment 
Legal 

procurarsseseraten
dido Text   

4 
Acesso 
diagnostico 17 

19-Quando o(a)Sr(a) 
começou a ter os sintomas 
da TB(emagrecimento, 
tosse e e febre), quantas 
vezes precisou procurar o 
serviço de saúde para 
descobrir que tinha TB? 

Comment 
Legal tbvezespdescobrir Text   

4 
Acesso 
diagnostico 18 

20-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, quanto 
tempo levou para descobrir 
que tinha TB? 

Comment 
Legal 

tempoqlevoudesco
brir Text   

4 
Acesso 
diagnostico 19 

21-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, procurou o 
serviço mais perto da sua 
casa? 

Comment 
Legal 

procurousspertoca
sa Text   

4 
Acesso 
diagnostico 20 

22-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, e procurou 
um serviço de saúde para 
consultar, demorou mais de 
60 minutos para ser 
atendido? 

Comment 
Legal tempoatendimento Text   

4 
Acesso 
diagnostico 21 

23-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB,teve 
dificuldades para pedir 
informação no serviço de 
saúde? 

Comment 
Legal 

diificuldadeinform
acao Text   

4 
Acesso 
diagnostico 22 

24-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, teve 
dificuldade em marcar 
consulta? 

Comment 
Legal 

dificuldademarcar
consulta Text   

4 
Acesso 
diagnostico 23 

25-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB,teve 
dificuldade para se deslocar 
até o serviço de saúde? 

Comment 
Legal 

dificuldadedesloca
r Text   

4 
Acesso 
diagnostico 24 

26-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, precisou 
utilizar algum tipo de 
transporte motorizado para 
ir até o serviço de saúde? 

Comment 
Legal transporteparass Text   
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4 
Acesso 
diagnostico 25 

27-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, gastou 
dinheiro com o transporte 
para ir até o serviço de 
saúde? 

Comment 
Legal 

gastocomtransport
e Text   

4 
Acesso 
diagnostico 26 

28-Quando o(a) 
Sr(a)começou a ter 
sintomas da TB, perdeu o 
turno de trabalho ou 
compromisso para 
consultar no serviço de 
saúde? 

Comment 
Legal 

perdeucompromiss
ooutrabalho Text   

5 
Enfoque na 
Familia 0 J Enfoque na Família Label/Title EnfoquenaFamilia Text   

5 
Enfoque na 
Familia 0 

Para as questões 81 a 88 
responda: 1 Nunca; 2- 
Quase nunca; 3-As vezes; 
4-Quase sempre; 5- 
Sempre; 0- Não se aplica; 
99- Não sabe Label/Title resposta81a88 Text   

5 
Enfoque na 
Familia 8 

K Orientação para a 
Comunidade Label/Title 

orientacaocomunid
ade Text   

5 
Enfoque na 
Familia 8 

Para as questões 89 a 93 
responda: 1-Nunca; 2-
Quase Nunca; 3- As vezes; 
4-Quase sempre; 5-Sempre; 
0-Não se aplica; 99- Não se 
sabe Label/Title responda89a93 Text   

5 
Enfoque na 
Familia 13 

81- Os profissionais da 
unidade de saúde 
conversam sobre as 
condições de vida 

Comment 
Legal condicoesdevida Text   

5 
Enfoque na 
Familia 14 

82- Os profissionais da 
unidade de saúde conhecem 
as pessoas que moram com 
o(a)Sr(a) e/ou da sua 
família? 

Comment 
Legal conhecemfamilia Text   

5 
Enfoque na 
Familia 15 

83- Os profissionais da 
unidade de saúde 
conversam sobre doenças 
das pessoas condições de 
vida das pessoas que 
moram com o(a) Sr(a) e/ou 
da família? 

Comment 
Legal 

conversamsobredo
encas Text   

5 
Enfoque na 
Familia 16 

84-Os profissionais da 
unidade de saúde 
perguntam se as pessoas 
que moram com o(a) Sr(a) 
e/ou da família tem tosse, 
febre e emagrecimento? 

Comment 
Legal 

sintomaticosemcas
a Text   
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5 
Enfoque na 
Familia 17 

85-As pessoas que moram 
com o(a) Sr(a) e/ou da 
família foram avaliadas 
com exame de escarro e/ou 
radio X e/ou PPD pelos 
profissionais da unidade? 

Comment 
Legal familiaexaminadas Text   

5 
Enfoque na 
Familia 18 

86- Os profissionais da 
unidade de saúde 
conversam com as pessoas 
que moram com o(a)Sr(a) 
e/ou a sua família sobre a 
TB? 

Comment 
Legal 

conversasobredoen
ca Text   

5 
Enfoque na 
Familia 19 

87- Os profissionais da 
unidade de saúde 
conversam com as pessoas 
que moram com o(a)Sr(a) 
e/ou a sua família sobre seu 
tratamento? 

Comment 
Legal sobretto Text   

5 
Enfoque na 
Familia 20 

88- Os profissionais da 
unidade de saúde 
conversam com as pessoas 
que moram com o(a)Sr(a) 
e/ou a sua família sobre 
outros problemas de saúde? 

Comment 
Legal 

sobreoutrosproble
masdesaude Text   

5 
Enfoque na 
Familia 21 

89-As pessoas que trabalha 
e/ou estudam com 
o(a)Sr(a)foram avaliadas 
com exame de escarro e/ou 
raio X e/ou PPD pelos 
profissionais da unidade? 

Comment 
Legal 

pessoasconvivioex
aminadas Text   

5 
Enfoque na 
Familia 22 

90-O(a)Sr(a) observa 
propagandas/campanhas/tra
balhos educativos 
realizados pelos 
profissionais da unidade de 
saúde para informar a 
comunidade sobre TB? 

Comment 
Legal campanhas Text   

5 
Enfoque na 
Familia 23 

91-O(a)Sr(a) observa que 
os profissionais da unidade 
de sáude desenvolvem 
ações de saúde com as 
Igrejas, associação de 
bairro, etc, do pote de 
coleta de escarro? 

Comment 
Legal associacaoigreja Text   

5 
Enfoque na 
Familia 24 

92-O(a)Sr(a) observa os 
profissionais da unidade de 
saúde solicitam a 
participação de alguém da 
comunidade para discutir o 
problema da TB? 

Comment 
Legal 

participcomunidad
e Text   

5 
Enfoque na 
Familia 25 

93-O(a)Sr(a) observa 
visitas dos profissionais da 
unidade de saúde na sua 
vizinhança, para entrega do 

Comment 
Legal visitacoleta Text   
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pote para coleta de escarro? 

5 
Enfoque na 
Familia 26 contatos: Number contatos Number   

5 
Enfoque na 
Familia 27 contatos examinados: Number 

contatosexaminad
os Number   
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Apêndice A_ Carta de Anuência 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

SUBSECRETARIA/ SUPERINTENDÊNCIA 

 

O/A Coordenação da Área de Planejamento 1.0 da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (SMS-RJ) declara apoio à realização do projeto de pesquisa intitulado:   

Intervalo de tempo na busca do diagnóstico da Tuberculose nas equipes saúde da família da área 

programática 1.0 no Rio de Janeiro, sob responsabilidade do (a) pesquisador(a) Thais de Andrade 

Figueira Quadra filiado a Universidade Estácio de Sá. 

Ciente dos objetivos, dos procedimentos metodológicos e de sua responsabilidade como 

pesquisador da referida Instituição Proponente/Co-participante, concedemos a anuência para o seu 

desenvolvimento.  

 Esta carta de anuência está condicionada ao cumprimento das determinações éticas da 

Resolução CNS/MS nº: 466/2012 e o projeto somente poderá iniciar nesta Subsecretaria/ 

Superintendência mediante sua aprovação documental pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS-

RJ. Solicitamos que, ao concluir o estudo, o pesquisador responsável apresente o relatório final da 

pesquisa para o(s) gestor(es) e equipe(s) de saúde onde se desenvolveu o estudo.  

No caso do não cumprimento, há liberdade de retirar esta anuência a qualquer momento sem 

incorrer em penalização alguma.  

 

Rio de Janeiro, ____ /____/_____. 

 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Gestor 
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Apendice B_ Termo de consentimento livre e esclarecido 

Secretaria Municipal de Saúde 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Rua: Evaristo da Veiga, 16 - 4º andar - Sala 401 
Centro - RJ 
CEP: 20031-040 
Telefone: 2215-1485 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br  ou cepsmsrj@yahoo.com.br 
Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/ sms/comite-de-etica-em- pesquisa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

_______________________________________________________________ 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

Título do Protocolo de Pesquisa: Intervalo de tempo na busca do diagnóstico da Tuberculose 

nas equipes saúde da família da área programática 1.0 no Rio de Janeiro. 

Subárea de Investigação: Saúde Coletiva 

Pesquisador responsável: Thais de Andrade Figueira Quadra.  

Instituição: Universidade Estácio de Sá  

Telefone.(21)988592151 Email: thaisquadra@gmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa: 

Avaliar o intervalo de tempo na busca do diagnóstico da tuberculose nas equipes saúde família da área 

programática 1.0 no Rio de Janeiro. A Tuberculose é doença que leva muitos óbitos em adultos no 

mundo. As políticas públicas voltadas para o controle da doença conseguiram reduzir a incidência e a 

mortalidade da doença, mas, há ainda muitos óbitos e multirresistência da doença estando diretamente 

relacionada à dificuldade do paciente em conseguir chegar ao serviço de saúde. A demora no 

diagnóstico da Tuberculose leva um aumento da doença, da gravidade levando a óbitos. Existem 

fatores que podem atrasar o diagnóstico da doença como as condições socioeconômicas do paciente, a 

associação com outras doenças, a efetividade da rede de atenção a saúde e a APS e o despreparo dos 

profissionais para realizar o diagnóstico. Avaliar intervalo de tempo na busca do diagnóstico da 

tuberculose permite avaliar se as ações estão sendo efetivas em relação ao controle da doença. 

Procedimentos: A pesquisa será desenvolvida a partir da aplicação de entrevistas com os pacientes 

em tratamento da tuberculose das equipes saúde família da área programática 1.0 do Rio de Janeiro. 
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Será utilizado o questionário baseado no Primary Care Assessment Tool (PCAT) validado no Brasil e 

adaptado para atenção a tuberculose. 

Riscos e inconveniências: Essa pesquisa possui risco mínimo. Pois o participante pode apresentar 

constrangimento ao falar sobre sua doença e sobre as experiências negativas relacionados ao tema. 

Deve-se registrar que o entrevistado não precisa responder as perguntas formuladas caso lhe causem 

algum constrangimento. Além disso, o entrevistado poderá sair da pesquisa a qualquer momento.  

Caso aconteça qualquer constrangimento a pesquisadora irá parar a entrevista e perguntar ao paciente 

se deseja continua lá naquele momento ou em outra ocasião. 

Se paciente não quiser continuar a pesquisa posteriormente, o entrevistado poderá a qualquer momento 

sair.  

Qualquer dúvida relacionada à pesquisa que surgir depois ou durante a entrevista, o entrevistado 

poderá entrar em contato com a pesquisadora, ou interromper a entrevista.·. 

Potenciais benefícios: Melhorar a qualificação dos profissionais da área em relação à vigilância em 

relação à tuberculose, refletir sobre os processos de trabalho desempenhado pelas equipes saúde 

família com relação ao agravo. A pesquisa visa melhorar o planejamento das necessidades de saúde da 

população em relação ao agravo. Para isto o pesquisador assume o compromisso de dar retorno aos 

profissionais da área e aos entrevistados 

  Melhorar esses indicadores ajuda a melhorar o tempo do diagnóstico, diminuindo as mortes e a 

multirresistência da doença. Além disso, o estudo ajuda a melhorar o cuidado aos pacientes a doença. 

 

Informações Adicionais: 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a)  Sr.(a) deverá se reportar ao Comitê de Ética 

em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, 

órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob 

contato permanente, ou contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone 

(21)2215-1485. É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste 

estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-

mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários 

de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av.Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo 

modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena 
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liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: “Intervalo de tempo na busca do diagnóstico da Tuberculose nas equipes 

saúde da família da área programática 1.0 no Rio de Janeiro.”. Os propósitos desta pesquisa são claros. 

Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízos. 

 

Diante dos parágrafos anteriores eu _______________________________________________, (nome 

e sobrenome) residente à ____________________________________________(endereço) estou de 

acordo em participar do estudo intitulado “Intervalo de tempo na busca do diagnóstico da Tuberculose 

nas equipes saúde da família da área programática 1.0 no Rio de Janeiro.” 

Eu fui bem orientado pela Thais de Andrade Figueira Quadra que está realizando o estudo, de 

acordo com sua natureza, propósito e duração.  Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do 

estudo. Além disto, ela me entregou uma via da folha de informações para os participantes, a qual li, 

compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta 

pesquisa.  

Estou ciente que posso sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas 

no estudo com autorização delegada do investigador e por pessoas delegadas pela pesquisadora.  

Estou recebendo uma via assinada deste Termo. 

 

Investigador:     Nome: _________________________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

Participante:      Nome: _________________________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

Responsável:    Nome: _________________________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: ______________________________________   

         


