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RESUMO 

O Brasil é um dos países que concentram 80% da carga de tuberculose no mundo. 
No contexto da atenção primária brasileira, diferentes fatores interferem para que as 
equipes de saúde da família possam incorporar as atividades de controle da doença 
no processo de trabalho. O controle da doença depende da forma como os serviços 
de saúde estão organizados para garantir o acesso ao diagnóstico precoce e ao 
tratamento. Este estudo tem como objetivo geral analisar o controle da tuberculose 
no contexto da Atenção Primária à Saúde. Os objetivos específicos são: comparar o 
tratamento diretamente observado com o regime autoadministrado em pessoas com 
tuberculose; verificar se o Programa Nacional de Controle da Tuberculose é 
avaliável e elaborar um modelo teórico e lógico para avaliação desse programa; 
avaliar a relação entre porte populacional dos municípios e as características de 
estrutura e processo de cuidado ao paciente de tuberculose, na atenção primária, no 
Brasil. Realizou-se uma revisão sistemática, seguida de um estudo de avaliabilidade 
e de um estudo transversal. Os achados da revisão sistemática revelam que não 
houve diferença significativa entre os grupos de tratamento (observado e não 
observado) para cura (OR 1,06. IC 95% 0,75 – 1,50) e para conclusão do tratamento 
(OR 1,64, IC 95% 0,79 – 3,42). Observou-se ainda, menor abandono no grupo com 
tratamento supervisionado e não houve diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos (OR 0,73, CI 95% 0,58-0,92). O risco de morte foi maior no regime de 
tratamento autoadministrado (OR 1,49 IC 95% 1,03 – 2,45). A heterogeinadade 
entre os estudos analisados não permite afirmar que não há diferença 
estatisticamente significativa para cura e tratamento concluído. A pré-avaliação do 
Programa de Controle de Tuberculose possibilitou a descrição do Programa, 
elaboração e pactuação do modelo lógico e a matriz de relevância dos indicadores. 
Além das perguntas avaliativas, caracterizaram-se os seus elementos estruturantes, 
definição de indicadores de estrutura e processo. Uma avaliação somativa com 
enfoque na análise dos efeitos da intervenção de controle da tuberculose é 
recomendada. A avaliação das características de estrutura e processo de cuidado ao 
paciente de tuberculose revelou melhor desempenho no acesso, coordenação do 
cuidado e qualidade técnica das equipes de atenção básica de municípios 
classificados como metrópole. Em relação ao acesso, houve 98,5% acolhimento à 
demanda espontânea; 95,8% programação de consultas. Na coordenação do 
cuidado, 93,2% existência de protocolo para tuberculose. Quanto à qualidade 
técnica da atenção à tuberculose, verifica-se 93,4% acompanhamento de tratamento 
diretamente observado, 95,8% com busca ativa de faltosos ao tratamento, 64,0% 
oferta de ações educativas, 91,3% busca ativa de sintomáticos respiratórios. 
Destaca-se que metrópoles apresentaram maior tempo médio de espera para 
escuta/acolhimento (24,41 minutos); para consulta previamente agendada (23,52 
dias); para consulta em pneumologia (87,12 dias). O cuidado a paciente de TB pelas 
equipes de Atenção Primária apresenta avanços, mas ainda existem desafios que 
precisam ser superados. Recomenda-se reforço, particularmente na qualidade 
técnica, para aumentar a cobertura de acompanhamento do DOT, busca ativa de 
sintomáticos respiratórios e das ações educativas. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Avaliação em Saúde. Atenção Primária à Saúde.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é um dos mais sérios problemas de saúde pública 

mundial. Em 1993, a situação da TB foi considerada como emergência global pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), tornando necessário reavaliar os esforços 

empreendidos para o controle da doença. Assim, em 1994, foi recomendada pela 

OMS uma estratégia de controle reconhecida internacionalmente, com fornecimento 

de tratamento padronizado de curta duração, que mais tarde passou a ser denomina 

da Directly Observed Treatment Short-Course – DOTS. Essa estratégia contempla 

cinco componentes chaves: compromisso político, melhoria das condições para 

diagnóstico laboratorial, o tratamento padronizado de curta duração sob condições 

adequadas para gerenciamento de casos, incluindo a observação direta do 

tratamento, fornecimento contínuo dos fármacos e um sistema de informação e 

registro adequado para monitorar o desenvolvimento do Programa1. 

O tratamento diretamente observado (TDO) constitui o principal elemento da 

estratégia DOTS para favorecer a adesão do doente ao tratamento conforme 

referido em vários estudos2-4 e, consequentemente, prevenir o surgimento da 

resistência às drogas5. O TDO consiste na observação diária da ingestão dos 

medicamentos antituberculose pelo paciente durante todo o curso do tratamento, 

realizada por um profissional de saúde6.  

A estratégia DOTS foi implementada em 182 países, através de Programas 

Nacionais de Controle de TB7. Na atualidade, a expansão e aperfeiçoamento dessa 

estratégia constitui o principal componente da estratégia Stop TB, a qual foi 

desenvolvida pela OMS para o período 2006-2015, com objetivo de reduzir a carga 

da doença em consonância com os objetivos de desenvolvimento do milênio. A meta 

primordial do plano Stop TB é a redução das taxas de prevalência e incidência da 

tuberculose pela metade em relação aos índices de 1990 até 2015. Além disso, é 

esperado que até 2050 a incidência global de TB seja inferior a 1/100.000 

habitantes. 

A implementação da DOTS possibilitou o diagnóstico adequado e a cura da 

TB, contribuindo significativamente para avanços no controle da TB, principalmente 

nos países com grande carga da doença8.  
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Em 2012, a análise, em nível mundial, das taxas de sucesso de tratamento 

(mensuradas pela cura e conclusão do tratamento) mostra que 86% dos 5,3 milhões 

de novos casos foram curados. Entre as seis regiões da OMS, as maiores taxas de 

sucesso no tratamento foram observadas no Pacífico Ocidental, que apresentou a 

maior taxa (92%), Sudeste Asiático (88%), Mediterrâneo Oriental (87%) e Região 

Africana (81%). Nessa última, houve incremento de 73%, nas taxas de sucesso do 

tratamento. Entretanto, as taxas de sucesso das Regiões das Américas e Europa 

foram de 76% e 75%, respectivamente. Dentre os 22 países com elevada carga de 

TB, taxas de sucesso no tratamento inferior a 85% foram registradas no Brasil 

(72%), Republica Rússia (69%), África do Sul (77%), Tailândia (81%), Uganda (77%) 

e Zimbabwe (81%)8.  

As taxas de sucesso de tratamento inferior a 85% reacendem o debate 

sobre efetividade do TDO para sucesso no tratamento da TB. Estudo conduzido por 

Jasmer9 comparando TDO com Tratamento Autoadministrado (SAT) demonstrou 

melhor efetividade do TDO para cura e tratamento concluído, entretanto achados de 

outros estudos10,11 mostram que os resultados do tratamento no regime TDO não 

são melhores que o SAT.  

As fragilidades no controle da TB dizem respeito às formas como os 

serviços estão organizados para detectar e tratar os casos da doença12. Nesse 

sentido, o fortalecimento de sistemas de saúde centrados na Atenção Primária à 

Saúde (APS) é reforçado pela estratégia Stop TB. Há evidências, em nível 

internacional, que a APS produz impacto positivo sobre a situação de saúde, 

melhoria do acesso a serviços de saúde e promove a detecção precoce de 

problemas de saúde13. 

A Conferência de Alma Ata, 197814 definiu APS como cuidados essenciais à 

saúde, baseados em métodos e tecnologias socialmente aceitáveis que levam os 

serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares onde pessoas vivem e 

trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de atenção 

à saúde. Essa definição suscitou várias interpretações que, associado ao estágio de 

desenvolvimento dos países, para cumprimento das metas preconizadas pela OMS 

para “Saúde de Todos no ano 2000”, conformaram três variações principais de APS: 

Atenção Primária Seletiva, a APS como o nível primário do sistema de atenção à 

saúde e a APS como estratégia de organização do sistema de atenção à saúde. Na 

primeira interpretação, a APS destina-se a populações e regiões pobres com oferta 
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de ações e serviços de saúde de baixo custo. Na segunda, constitui a forma de 

organização e funcionamento da porta de entrada do sistema, com foco nos 

problemas mais comuns de saúde, visando minimizar os custos econômicos. E na 

terceira interpretação, a APS integra e coordena de uma Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) para atendimento das necessidades de saúde da população15.  

No Brasil, um dos 22 países com elevada carga de TB, a APS é assumida 

como estratégia de organização do sistema de atenção à saúde e constitui uma das 

portas de entrada para acesso de usuários a rede de serviço de Saúde16. A 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada prioritária para sua expansão e 

consolidação. Nesse contexto, se insere o Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), que busca a ampliação e fortalecimento da estratégia DOTS e, 

em articulação com outros programas governamentais, ampliar o controle da TB e 

de outras comorbidades17. Mediante a descentralização das ações de controle da TB 

para os serviços de APS, espera-se facilitar o acesso e promover a adesão ao 

tratamento através do diagnóstico oportuno e o acompanhamento do paciente de TB 

até a cura17.  

Cabe mencionar que o processo de descentralização de ações e serviços 

de saúde implementado no Brasil, a partir 1991, através de edição das Normas 

Operacionais Básicas (NOB) do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Ministério da 

saúde, se por um lado, possibilitou a criação de sistemas municipais de saúde com 

diferentes “potenciais resolutivos, atomizados e desarticulados”18, por outro, 

contribuiu para expansão de cobertura da APS19. A Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilio (PNAD)20, realizada em 2003 mostrou que ocorreu ampliação do acesso 

às ações e serviços de saúde no Brasil, entre 1998 e 2003, especialmente na APS. 

A análise do impacto da descentralização sobre a gestão local do SUS 

mostra que esse processo impulsionou consideravelmente o aperfeiçoamento 

gerencial, sendo perceptíveis avanços na estrutura, nos mecanismos e 

competências da gestão municipal da saúde, particularmente em municípios com 

mais de 50 mil habitantes21. Assim, a descentralização, enquanto diretriz 

organizativa do SUS, constitui uma importante estratégia para consecução 

equidade, integralidade e universalidade do acesso a sistema e serviço de saúde22. 

Nesse sentido, a descentralização do controle da TB à APS, vem sendo 

implementada no país, desde 2006. Ao longo desse processo, observa-se o 
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aumento gradativo na realização do tratamento diretamente observado, passando de 

37,2% em 2009 para 46,8% em 201223.  

Apesar dos avanços no controle da TB, a situação epidemiológica da 

doença no Brasil é preocupante. Nota-se redução no número de casos da doença no 

país, entretanto, observa-se aumento da incidência em populações vulneráveis e 

vivendo em grandes cidades24. No ano de 2012, a cura de pacientes bacilíferos foi 

de 70,5% e, 10,5% abandonaram o tratamento23.  

No contexto da APS brasileira, vários fatores interferem para que as equipes 

de saúde da família possam incorporar as atividades de controle da doença no 

cotidiano do seu processo de trabalho. Entre os principais problemas destacam-se a 

falta de profissionais qualificados para assumir as ações25,26, barreiras geográficas, 

econômicas e organizacionais que dificultam o acesso do doente de TB ao 

diagnóstico e tratamento27-29. 

Na perspectiva de ampliar o acesso e a qualificação das práticas de gestão, 

cuidado e participação na APS, o Ministério da Saúde do Brasil, instituiu, em 2011, o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB). A sua finalidade é promover a ampliação do acesso e a melhoria da 

qualidade da APS, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 

regional e localmente de modo a permitir maior transparência e efetividade das 

ações governamentais direcionadas à APS no País30. 

O PMAQ-AB é composto por quatro fases complementares e continuas: (1) 

Adesão e contratualização; (2) Desenvolvimento; (3) Avaliação externa; e (4) 

Recontratualização. A fase de avaliação externa envolve um conjunto de ações 

direcionadas para a averiguação das condições de acesso e de qualidade das 

equipes de APS participantes. A avaliação externa foi conduzida, em todo o território 

nacional, por mais de 40 Instituições de Ensino Superior (IES) contratadas pelo 

Ministério da Saúde para desenvolver os trabalhos de campo
31

. 

O PMAQ-AB30 propõe ciclos avaliativos para indução de padrões de 

qualidade com vistas à mudança nas condições e modos de funcionamento das 

unidades básicas de saúde. Nesse sentido, fruto da articulação entre o PNCT e o 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, aspectos sobre a TB 

foram incorporadas ao PMAQ-AB, principalmente na fase de avaliação externa, de 

forma a qualificar as ações de controle da doença no território23. 
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Diante desse cenário, algumas questões tornam-se pertinentes para 

desmitificar essa problemática: há evidências de que o Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) contribui para cura de casos novos, redução do abandono e 

óbito? O modelo lógico do PNCT contempla os elementos necessários a efetiva 

descentralização para a APS? Os aspectos relacionados a estrutura e ao processo 

de trabalhos das equipes podem influenciar na organização da atenção à 

tuberculose e tais aspectos podem estar relacionados ao porte populacional dos 

municípios? 
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JUSTIFICATIVA 

No cenário mundial, a TB ainda constitui um dos desafios no contexto da 

APS. A implementação da estratégia DOTS ainda apresenta limitação, 

principalmente no que se refere à efetividade do TDO32-34. A comparação das taxas 

de sucesso no tratamento33 entre TDO e SAT, mostra que o TDO por trabalhador de 

saúde, não é mais efetivo que SAT. A comparação entre TDO e SAT, 

independentemente da observação diária da ingestão do medicamento 

antituberculose pelo doente, ser supervisionada por profissional de saúde ou outra 

pessoa, poderá gerar evidências para demonstrar a efetividade do TDO, não apenas 

nas taxas de sucesso no tratamento, mas também nas taxas de abandono e óbito.  

No Brasil, o PNCT visando melhorar as taxas de cura e minimizar o 

abandono, propôs, entre outras ações, a descentralização das atividades de controle 

à APS35, mediante a detecção, atendimento e vinculação dos casos à ESF ou às 

unidades básicas de saúde17. Nesse contexto, é necessário que a rede de serviços 

de saúde esteja organizada em função dos objetivos do programa, para que o 

doente de TB tenha uma atenção à saúde de qualidade com resolubilidade do seu 

problema de saúde. Entretanto, observa-se no modelo lógico do PNCT17, proposto 

pelo MS do Brasil, uma concepção vertilizada e centralizada das intervenções, 

apontando a necessidade de um modelo voltado à descentralização para a APS.  

Apesar da organizaçao de serviços descentralizados influenciar positivamente 

no controle da TB, estudos locais mostram resultados insatisfatórios27,28 para acesso 

ao diagnóstico e tratamento. Para o efetivo controle da tuberculose é importante que 

a organização, a prestação do cuidado e a utilização dos serviços de saúde por 

parte dos usuários possibilitem uma relação qualificada e de corresponsabilização 

entre gestores, profissionais de saúde, doentes, famílias e a comunidade. Para 

tanto, é necessário iniciar a avaliação do PNCT, envolvendo todos os interessados, 

aumentando as chances de realizar avaliações oportunas e relevantes que 

subsidiem o processo de tomada de decisão36. As características de estrutura dos 

serviços de saúde e os processos envolvidos na produção e organização das ações 

de controle da doença, no sentido de melhorar o acesso e a qualidade das 

intervenções preconizadas, também deverão ser avaliados, conforme previsto no 

PMAQ-AB30. Portanto, justifica-se a realização de estudos que buscam a análise da 

efetivadade do TDO, adequação do modelo lógico e estudo de abrangência nacional 

sobre estrutura e processo de atenção a TB.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo geral 

 

Analisar o controle da tuberculose no contexto da Atenção Primária à 

Saúde no Brasil. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

3.2.1 – Comparar, no cenário internacional, o tratamento diretamente 

observado (TDO) com o regime de tratamento autoadministrado (SAT). 

 

3.2.2 – Verificar se o Programa Nacional de Controle da Tuberculose é 

avaliável e elaborar um modelo teórico e lógico para avaliação desse 

programa. 

 

3.2.3 – Avaliar a relação entre o porte populacional dos municípios e as 

características de estrutura e processo de cuidado a pacientes de tuberculose 

na atenção primária no Brasil. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

A primeira parte do trabalho abrangeu uma revisão sistemática, seguida 

de um Estudo de Avaliabilidade (pré-avaliação) e, de um estudo observacional 

transversal com abordagem quantitativa. 

 

4.2 Cenário  

 

O estudo ocorreu em diversos cenários. A comparação entre TDO e SAT 

foi estudada no cenário internacional nos seguintes países: África do Sul, 

Tailândia, Índia, Paquistão, no período compreendido entre 1994 a 2006. 

A pré-avaliação (estudo de Avaliabilidade - EA) foi realizada na Unidade 

de Referência de controle da tuberculose no município de Campina Grande-

PB, nos meses de agosto de 2011 a junho de 2012. O município está 

localizado no nordeste brasileiro, com 400.912 habitantes37. Possui um sistema 

de saúde composto por 6 Distritos Sanitários, 92 equipes de Saúde da Família, 

distribuídas em 66 unidades de saúde da família, com cobertura de 84,04% da 

população e, 1 Ambulatório de Referência em TB.  

A avaliação da relação entre o porte populacional e as características da 

estrutura e processo de cuidado da atenção primária à tuberculose teve como 

cenário as Unidades de Saúde de Atenção Básica. No Brasil, o Sistema Único 

de Saúde, em 2012, possuía 36.361 Unidades de Básicas de Saúde, 33.404 

equipes de Saúde da Família com cobertura em 5.297 municípios Brasileiros38. 

A adesão ao PMAQ-AB foi de 17.202 equipes (51% das equipes implantadas 

no país) atuando e 14.111 Unidades Básicas em 3.944 (70,8%) municípios do 

país. 

 

4.3 População e amostra  

 

No estudo sobre a comparação entre TDO e SAT foram identificados 

308 artigos nas bases de dados de periódicos científicos. Após leitura dos 

títulos e resumos, 37 artigos de texto completo foram elegíveis com base nos 
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critérios de inclusão. Ao final, seis ensaios clínicos randomizados foram 

selecionados, envolvendo 1673 doentes de TB em TDO e 1339 em regime de 

SAT. 

Os critérios de inclusão adotados para seleção dos estudos relevantes 

foram: ensaios clínicos randomizados comparando TDO com SAT; TDO 

realizada por trabalhador de saúde ou membro familiar ou da comunidade, 

paciente em tratamento para TB pulmonar ou extrapulmonar seguidos até a 

cura, conclusão do tratamento, abandono e óbito. 

Foram excluídos os artigos classificados como: ensaios clínicos 

randomizados comparando exclusivamente os diferentes tipos de observação 

direta do tratamento (TDO/trabalhador de saúde versus TDO/membro familiar 

ou TDO/comunidade; TDO/membro familiar versus TDO/membro da 

comunidade), seguidos até a cura ou conclusão do tratamento, abandono e 

óbito; revisões sistemáticas da literatura e estudos que incluíam crianças e 

adolescentes (idade < 18 anos). 

A população do estudo de avaliabilidade foi composta por informantes 

chaves, sendo dois profissionais de saúde (médica e enfermeira) da Unidade 

de Referência de Controle da TB e 8 pesquisadores especialistas, na área de 

avaliação de programas de saúde que validaram o modelo lógico. 

A população do estudo, que aborda a avaliação da relação entre o porte 

populacional e as características da estrutura e processo de cuidado a 

pacientes de TB na APS, compreende 17.202 profissionais de nível superior 

(993 médicos, 15876 enfermeiros e 993 dentistas). Sendo selecionado um por 

equipe de atenção básica (EAB) com adesão ao PMAQ-AB e indicados pelos 

gestores para responder a avaliação externa29. O universo analisado no estudo 

corresponde a uma amostra de 12.656 profissionais (818 médicos, 11585 

enfermeiros e 253 dentistas) pela exclusão de equipes onde não houve registro 

de atendimento à TB. 

 

4.4 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Para comparação dos resultados de tratamento da TB entre TDO e SAT 

no contexto internacional, utilizou-se a revisão sistemática, conduzida de 

acordo com a metodologia Prefere Reporting Items for Systematic Reviews 
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and Meta-Analyses (PRISMA)39. O acesso à produção cientifica se deu por 

meio eletrônico nas seguintes nas bases de dados Scopus, Medline/Pubmed e 

Web of Science, e compreendeu o período de 1 de janeiro de 1965 até 15 de 

novembro de 2014, mediante a utilização de descritores Medical Subject 

Headings (MESH): “tuberculosis”, and “directly observed therapy” and “self-

administration” and “randomized controlled Trial”. 

O processo de seleção dos estudos relevantes foi realizado por dois 

pesquisadores a partir da análise preliminar de títulos e resumos, baseado nos 

critérios de inclusão. A extração dos dados nos seis estudos selecionados foi 

realizada de forma independente por dois pesquisadores. Um terceiro 

pesquisador foi consultado para sanar as divergências entre os pesquisadores 

oriundas da extração dos dados. Os seguintes dados foram extraídos dos 

estudos selecionados: primeiro autor, ano de publicação, país onde o estudo foi 

conduzido, período, número de pacientes de TB pulmonar ou extrapulmonar, 

tipo de tratamento e desfechos (cura, tratamento concluído, abandono e óbito). 

No estudo de avaliabilidade, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas 

com o roteiro proposto por MClaughlin e Jordan40, direcionado ao objetivo da 

pesquisa. O roteiro continha questões que possibilitavam uma avaliação 

preliminar do modelo lógico do PNCT. A técnica de grupo nominal41 foi utilizada 

para validação da matriz de relevância dos indicadores.  

 Na avaliação da relação entre o porte populacional e as características 

de estrutura e processo de cuidado ao paciente de TB na APS, foi utilizados 

dados secundários oriundos do banco de dados da fase avaliação externa do 

PMAQ -AB30.  

 

4.5 Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Na revisão sistemática, procedeu-se a avaliação da heterogeneidade do 

efeito usando a estatística I2. Foi calculada a razão de chance, Odds Ratio (OR) 

e o intervalo de confiança de 95% (IC) para TDO ou SAT, para cada estudo e 

para cada um dos resultados com base no número de eventos relatados em 

cada estudo original. Modelos de efeitos fixos foram utilizados quando não 

houve heterogeneidade significativa (I2 ≤50%) entre os estudos; por outro lado, 

os modelos de efeitos mistos foram usados para I2> 50%. Os dados foram 



19 
 

 

incluídos e analisados no software específico para revisões sistemáticas 

Review Manager 4.2 

Para o estudo de avaliabilidade, procedeu-se à análise de documentos 

normativos do PNCT e entrevistas com informantes chaves para estruturação 

do modelo lógico. Na análise documental foram incluídos apenas os 

documentos técnicos institucionais disponíveis em sítio governamental 

(www.saude.gov.br): o Manual de Recomendação para Controle da 

Tuberculose(17) e Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose na 

atenção básica: Protocolo de Enfermagem42 que possibilitaram o entendimento 

da teoria do programa mediante a descrição das intervenções, níveis de gestão 

envolvidos na operacionalização do programa, a identificação e análise dos 

seguintes componentes: Planejamento e Administração, Atenção à Saúde, 

Informações Estratégicas, Desenvolvimento Institucional e Humano e por 

último, Comunicação e Mobilização Social. 

As entrevistas foram realizadas com uma médica e uma enfermeira da 

Unidade de Saúde de Referência para Controle da Tuberculose. Durante a 

entrevista foi apreciada uma versão preliminar do Modelo Lógico com intuito de 

proceder à checagem dos componentes bem como a verificação se o diagrama 

proposto representa a lógica do programa de controle da tuberculose segundo 

recomenda McLaughlin e Jordan40. 

A matriz de relevância dos indicadores, cujos critérios e indicadores 

foram submetidos a apreciação de oito profissionais de saúde através da 

aplicação de técnica de consenso grupo nominal41. Foi solicitado que cada 

profissional atribuísse um valor de 0 a 10 para cada critério/indicador. O valor 

zero significaria para avaliação que o critério/indicador apresentava baixa 

relevância enquanto o valor 10 expressaria grande relevância. Ao profissional 

foi permitido sugerir outros critérios, modificar àqueles propostos inicialmente. 

Por fim, foram calculadas médias, para aferir a importância atribuída e desvios-

padrão para verificar o grau de consenso sobre os critérios apresentados.  

No estudo para avaliação da relação entre o porte populacional e as 

características de estrutura e processo de cuidado ao paciente de TB, na APS, 

foram selecionados indicadores, dentre as questões disponíveis no instrumento 

(entrevista estruturada com profissional de nível superior), dos seguintes itens: 

II. 15 - acolhimento à demanda espontânea; II 16 - organização da agenda; II 

http://www.saude.gov.br/
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17 - equipe de atenção básica como coordenadora do cuidado na Rede de 

Atenção à Saúde; II 18 – integração da rede de atenção à saúde: ordenamento 

e definição de fluxos; II 19 – tempo estimado de espera do usuário para 

atendimento especializado de consultas e exames; II 27 – atenção a usuário 

portador de tuberculose e II 31 – promoção da saúde. Os indicadores foram 

agrupados em categorias referentes à estrutura e processo. 

As equipes de APS foram agrupadas em quatro estratos populacionais: 

município de pequeno porte com população até 50.000 habitantes; de médio 

porte, com população entre 50.001 a 100.000 habitantes e de Grande porte, 

aquele com população entre 100.001 a 900.000 hab. O município com mais de 

900.000 mil foi considerado metrópole. Essa classificação possibilita conhecer 

as diferenças espaciais e socioeconômicas existentes entre os municípios43. 

A análise estatística foi realizada através do Programa estatístico SPSS 

for Windows (StatisticalPackage for the Social Sciences), versão 22.0. Na 

análise descritiva dos dados, foram utilizadas medidas de frequência absoluta e 

relativa para análise das variáveis categóricas e, média e desvio padrão (DP) 

para as variáveis numéricas. Utilizou-se o teste qui-quadrado para a verificação 

de possíveis associações entre as variáveis e o porte populacional dos 

municípios e, o teste de Kruskal Wallis para variáveis numéricas, que 

apresentaram distribuição não normal. Fixou-se alpha <0,05 (P<0,05) como 

estatisticamente significativo. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde44, vigente à época da coleta, que 

regulamenta as normas aplicadas a pesquisas que envolvem, diretamente ou 

indiretamente, seres humanos. 

A pré-avaliação foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual da Paraíba, sob nº CAAE 0394.0.133.000.11. 

O estudo sobre a relação entre o porte populacional e as características 

de estrutura e processo de cuidado ao paciente de TB, na APS, é oriundo de 

projeto multicêntrico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob nº 21904 em 13/03/ 2012. 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

5.1. ARTIGO 1  

O artigo “Comparação entre tratamento diretamente observado e não 

supervisionado em pacientes com tuberculose: Uma revisão sistemática de 

ensaios clínicos randomizados” foi enviado aos Cadernos de Saúde Pública 

que possui fator de impacto 0,6410 e Qualis B2. 

 

Comparação entre tratamento diretamente observado e não supervisionado em pacientes 
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Resumo: Revisão sistemática realizada para comparar o tratamento diretamente 

observado com tratamento autoadministrado em pessoas com tuberculose. Ensaios 

clínicos realizados entre 1965 e 2014, nos quais pacientes adultos com tuberculose 

confirmada bacteriologicamente foram incluídos separadamente nos grupos de 

tratamento diretamente observado ou tratamento autoadministrado. Os desfechos 

analisados foram cura, tratamento concluído, abandono e óbito. Seis estudos foram 

selecionados, incluindo 3012 pessoas. Os resultados mostram que não houve diferença 

significativa entre os grupos para cura (OR 1,06. IC 95% 0,75 – 1,50) e para conclusão 

do tratamento (OR 1,64, IC 95% 0,79 – 3,42). Menor abandono no grupo com 

tratamento supervisionado e não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (OR 0,73, IC 95% 0,58-0,92). O risco de morte foi maior no regime de 

tratamento autoadministrado (OR 1,49 IC 95% 1,03 – 2,45). Não se pode afirmar que 

inexiste diferença estatisticamente significativa para os defechos cura e tratamento 

concluído devido à heterogeinadade entre os estudos. 

 

Palavras Chaves: Tuberculose, Tratamento diretamente observado, tratamento 

autoadministrado 
 
 
Abstract: A systematic review was conducted in order to compare the directly observed 

therapy with self-administered treatment in people with tuberculosis. Randomized 

controlled trial performed between 1965 and 2014 in which adult patients with 

microbiologically proven pulmonary Mycobacterium Tuberculosis were separately 

assigned to either directly observed therapy or self-administered therapy. Outcomes were 

treatment cured, treatment completed, default and Died. Six studies were selected, 

including 3012 people. Results showed that there was no significant difference between 

groups for cured (OR 1, 06. CI 95% 0, 75 – 1, 50), and treatment completed (OR 1.64, 

95% CI 0.79 to 3.42). Lower treatment default rate and there was no statistically 

significant difference between groups (OR 0.73, 95% CI 0.58 to 0.92).  Higher risk of 

mortality (OR 1.49 95% CI 1.03 to 2.45) were observed in the self-administered therapy 

group. There isn’t statistically significant difference for the outcomes cured and 

treatment completed due heterogeneity between studies. 
 

Keywords: Tuberculosis; directly observed therapy; self-administered therapy 

 

Resumen: Se seleccionaron seis estudios, incluyendo 3012 personas. Los resultados 

muestran que no había ninguna diferencia significativa entre los grupos de curación (OR 

1.06. IC 95% 0.75-1.50) y para el tratamiento completo el (OR 1.64, IC 95%: 0,79-

3.42). Baje el abandono en el grupo con tratamiento supervisado y no hubo ninguna 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (o 0.73, IC 95%: 0,58 0,92). El 

riesgo de muerte fue mayor en el régimen de tratamiento de autoadministrado (OR 95% 

IC 1.03-1.49 2.45). No se puede decir que no hay ninguna diferencia estadísticamente 

significativa para el resultado do tratamiento completo y curación due heterogeinadade 

entre los estudios. 

 

Descriptores: Tuberculosis, acortado diretamente observado, tratamiento auto 

administrado
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Introdução 

 

A tuberculose (TB) permanece como um grave problema de saúde pública 

expresso por aproximadamente 9 milhões de casos novos e 1,5 milhões de mortes em 

2013. Mundialmente, observa-se que a mortalidade por tuberculose diminuiu em 45% 

quando comparada com o ano de 1990
1
. Desde 1993, nos países com grande incidência 

da doença, como forma de prevenir a sua disseminação, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomendou a estratégia Directly Observed Treatment Short-Course – 

DOTS, que envolve cinco componentes: compromisso político por parte dos governos, 

melhoria das condições de diagnóstico laboratorial, tratamento sob supervisão com 

fornecimento contínuo dos fármacos e um sistema de informação e registro adequado 

para monitorar o progresso do tratamento dos pacientes e dos programas
2
. Em 2006, a 

OMS através da estratégia Stop TB da OMS, recomenda a expansão da DOTS através 

de "tratamento padronizado”, sob condições adequadas, incluindo a observação direta 

do tratamento para reduzir o risco de adquirir resistência aos medicamentos e apoio aos 

pacientes para favorecer a adesão ao tratamento e aumentar a possibilidade de cura
3
. 

Apesar de diversos estudos
4-6

 apontarem que o tratamento diretamente 

observado (TDO) como estratégia eficaz por favorecer a adesão ao tratamento e 

consequentemente a cura, essa estratégia vem sendo questionada por apresentar taxa de 

cura semelhante ao tratamento autoadministrado (SAT). 

No tratamento da TB latente e ativa, uma revisão sistemática não mostrou forte 

evidência de melhor efetividade do TDO comparado ao SAT para sucesso no tratamento 

(cura ou conclusão do tratamento)
7
. Ao analisar o efeito da observação direta do 

tratamento sob falência microbiológica, recaída e resistência medicamentosa adquirida, 

uma meta-análise mostrou que o TDO não é significativamente melhor que o SAT
8
. 

Recentemente, uma revisão sistemática
9
 mostrou que não há evidências de que o TDO 

conduzida por trabalhador de saúde seja mais efetivo que o SAT, no que se refere às 

taxas de cura ou sucesso no tratamento, porém o TDO por membro da comunidade é 

mais efetiva que SAT.  

Ainda há controvérsia na efetividade do TDO para sucesso no tratamento da TB. 

Os achados de revisões sistemáticas publicadas até o momento não demonstram com 

adequado nível de evidência, a efetividade do TDO em relação a outras terapias 

disponíveis para pacientes infectados pelo Mycobacterium tuberculosis, a exemplo do 
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SAT. Assim, torna-se relevante a realização de uma revisão sistemática incluindo 

apenas estudos randomizados, para comparar o TDO com o regime SAT em pessoas 

com tuberculose, independentemente que observação diária da ingestão do 

medicamento pelo doente, seja realizada por trabalhador de saúde ou outra pessoa do 

convívio do doente. 

 

Métodos 

Trata-se de uma revisão sistemática conduzida de acordo com a metodologia 

Prefere Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
10. Nesse 

estudo, adotaram-se as seguintes definições: TDO que consiste na observação diária da 

ingestão dos medicamentos por um profissional de saúde e excepcionalmente por outra 

pessoa que tenha vínculo com o doente
11

; SAT refere-se à administração das drogas 

antituberculose sem necessidade de supervisão do paciente.  

Os resultados do tratamento para paciente com tuberculose com escarro positivo 

foram classificados da seguinte forma
12

:  

- Curado: um paciente de TB pulmonar com tuberculose confirmada 

bacteriologicamente no início do tratamento, com baciloscopia de escarro ou cultura-

negativa no último mês de tratamento e em pelo menos uma ocasião anterior. 

- Tratamento concluído: um paciente com tratamento completo, sem evidencia de 

falência, mas sem registro que mostrem que a baciloscopia de escarro ou cultura nos 

últimos meses de tratamento e em pelo menos uma ocasião anterior foram negativos, 

porque os testes não foram realizados ou os resultados naõ estão disponíveis. 

- Abandono: Doente de TB cujo tratamento foi interrompido por dois meses 

consecutivos ou mais.  

- Óbito: um doente com TB que evoluiu para óbito por qualquer causa durante o curso 

do tratamento. 

Busca e estratégia de seleção: 

Os estudos foram pesquisados nas bases de dados Scopus, Medline/PubMed e 

Web of Science de 1 de janeiro de 1965 até 15 de novembro de 2014. Não houve 

restrição de linguagem. Também foi realizada busca adicional nas referências dos 

artigos originais, relatórios de consensos e revisões (Figura 1). Foram utilizados os 

seguintes descritores MESH: “tuberculosis” and “directly observed therapy” and 

“randomized controlled trial. 
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Critérios de inclusão  

Dois pesquisadores (AAC e EMNF) iniciaram o processo de seleção dos estudos 

relevantes pela análise de títulos e resumos, utilizando os seguintes critérios de inclusão:  

- ensaios clínicos randomizados comparando TDO com SAT; 

- TDO conduzido por trabalhador de saúde, membro familiar ou da comunidade; 

- Paciente em tratamento para tuberculose pulmonar ou extrapulmonar seguidos até a 

cura ou conclusão do tratamento, abandono e óbito. 

Critérios de exclusão: 

Os artigos classificados como: ensaios clínicos randomizados comparando 

exclusivamente os diferentes tipos de observação direta do tratamento 

(TDO/trabalhador de saúde versus TDO/membro familiar ou TDO/comunidade; 

TDO/membro familiar versus TDO/membro da comunidade) seguidos até a cura ou 

conclusão do tratamento, abandono e óbito; revisões sistemáticas da literatura; e estudos 

que incluíam crianças e adolescentes (idade < 18 anos). 

 

Extração dos dados: 

Os dados foram extraídos independentemente por dois pesquisadores (AAC e 

SACU). No caso de divergência entre os pesquisadores, um terceiro pesquisador 

(RNOC) foi consultado. Os seguintes dados foram extraídos dos seis estudos
13-18

 

selecionados: Primeiro autor, ano de publicação, país onde o estudo foi conduzido, 

período, número de pacientes com tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, tipo de 

tratamento e desfechos (Tabela 1). 

 

Análise dos dados: 

A análise da heterogeneidade do efeito foi realizada por meio da a estatística I
2
. 

Calculou-se a razão de chance, Odds Ratio (OR) e o intervalo de confiança de 95% (IC) 

para TDO ou SAT para cada estudo e para cada um dos resultados do tratamento com 

base no número de eventos relatados em cada estudo original.  

Modelos de efeitos fixos foram utilizados quando não houve heterogeneidade 

significativa (I
2
 ≤50%); por outro lado, os modelos de efeitos mistos foram usados para 

I
2
> 50%. Os dados foram incluídos e analisados no software específico para revisões 

sistemáticas Review Manager 4.2. 
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Resultados 

Seis estudos
13-18

 atenderam aos critérios de inclusão, dentre 308 estudos 

identificados na busca nas bases de dados (Figura 1). As características dos estudos 

selecionados estão descritas na Tabela 1. Os resultados de tratamentos avaliados para 

comparação entre TDO e SAT foram respectivamente: cura, conclusão do tratamento 

abandono e óbito. 

Cura e conclusão do tratamento 

De todos os pacientes de TB incluídos nessa revisão, 1447 foram seguidos com o 

regime de TDO para medir a taxa de cura, enquanto 1186 foram seguidos com o regime 

SAT. Do grupo de TDO, 799 pacientes foram considerados curados, enquanto no grupo 

SAT, a 620 sujeitos foram atribuídos o mesmo resultado. A análise dos dados revelou 

que não houve diferença significativa entre os grupos (TDO e SAT) em relação a cura 

(OR 1,06. IC 95% 0,75 – 1,50). (Figura 2). Houve significativa heterogeneidade entre 

os estudos para cura (1
2
 = 74%). 

A taxa de conclusão do tratamento da tuberculose foi analisada em 1673 pacientes 

acompanhados com TDO e 1377 com SAT. Obtiveram alta por conclusão do tratamento 

803 pacientes no grupo de TDO e 653, no grupo SAT. A comparação entre os grupos 

mostra que não há diferença estatisticamente significativa comparando-se a conclusão 

do tratamento em pacientes submetidos ao TDO e SAT (OR 1,64, IC 95% 0,79 – 3,42). 

Similar ao desfecho cura, houve significativa heterogeneidade entre os estudos para 

conclusão do tratamento (1
2
 = 92%) (Figura 3). 

 

Abandono de tratamento 

Foram acompanhados 1447 infectados por tuberculose sob regime de DOT e 1186 

com SAT. Verifica-se que em ambas as intervenções ocorreram abandono do 

tratamento, com 206 pacientes no grupo de TDO e 183 no SAT. A taxa de abandono foi 

menor no grupo que recebeu tratamento supervisionado (TDO) e não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (OR 0,73, IC 95% 0,58-0,92). Além disso, 

observou-se homogeneidade entre os ensaios clínicos com relação ao desfecho 

abandono de tratamento (1
2
 = 27%) (Figura4). 
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Óbito 

Entre os pacientes de TB que compõem a amostra, a taxa de mortalidade foi 

mensurada em 1447 pacientes submetidos ao regime TDO e, em 1186, acompanhados 

no regime SAT. No grupo de TDO, ocorreram 61 óbitos enquanto 34 óbitos foram 

registrados entre os pacientes no grupo SAT. Na comparação dos grupos, verifica-se 

que o grupo em regime SAT apresentou um risco de morte significativamente maior 

(OR 1,49 IC 95% 1,03 – 2,45). Também, houve homogeneidade entre os ensaios 

clínicos com relação ao desfecho óbito (1
2
 = 0%) (Figura 5) 

 

Discussão  

Os achados dessa revisão sistemática evidenciaram que para o resultado cura não 

houve significância estatística entre TDO e SAT (OR 1,06. IC 95% 0,75 – 1,50). Uma 

recente revisão sistemática
9
, mostrou que, em relação à cura, de acordo com os 4 

estudos randomizados analisados, não houve diferença significativa (p=0,156) entre 

TDO e SAT ao comparar todos os tipos de observação do tratamento (trabalhador de 

saúde, membro familiar e membro da comunidade) com SAT. Entretanto estudo 

conduzido por Elkomy
19

 evidenciou diferença significativa entre TDO e SAT (P 

<0,005) em relação a cura.  

Em relação à conclusão do tratamento não houve diferença significativa em 

paciente em regime TDO e SAT contrariando estudo conduzido por Charokopos
20 

que 

ao comparar os dois regimes de tratamento, verificou que 84,6% dos pacientes 

submetidos ao TDO foram tratados com sucesso (curado ou conclusão do tratamento) e 

por. Steffen et al
21

que encontraram taxas de conclusão do tratamento foi mais elevada 

para TDO quando comparado ao SAT. 

Em estudo de coorte
22 

que comparava as taxas de sucesso de tratamento (cura e 

conclusão do tratamento), demonstrou maior taxa de sucesso de tratamento para TDO 

(79%) quando comparado ao tratamento não supervisionado (71,6 %); RR 1,10 IC 95%: 

1,05 – 1,15; P <0,001). 

Cabe destacar que a elevada heterogeneidade entre os estudos incluídos em 

relação ao sucesso no tratamento (cura e conclusão do tratamento), pode estar 

relacionada a diferenças nos critérios de inclusão e exclusão adotados para alocação de 

pacientes nos dois grupos (cura e conclusão do tratamento), apesar de tratar-se de 

estudos controlados. Nos ensaios clínicos incluídos nessa revisão, alguns autores não 

mencionam com clareza os critérios de inclusão de pacientes de TB nas pesquisas, por 
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exemplo, as condições de infectado pelo HIV e usuários de álcool e outras drogas, que 

sabidamente podem influenciar nos desfechos analisados nesse estudo. 

A maior razão de chance para o abandono do tratamento da TB foi observada para 

o grupo em regime SAT, confirmando os achados de estudo realizado no Irã
23

,onde se 

observou maior prevalência de abandono de tratamento no regime SAT (4,7%).  

Analisando os óbitos por tuberculose nos dois grupos de tratamento (TDO e 

SAT), houve maior risco de morte para os pacientes em regime SAT. Os achados 

encontrados corroboram o resultado de outros estudos. Um estudo, realizado em 

Taiwan
24

, mostrou redução na mortalidade por todas as causas em pacientes com 

tuberculose entre 2006 a 2008. Esse período, que corresponde ao aumento no uso de 

TDO naquele país e, após controle dos fatores de confusão, as chances de morte entre os 

pacientes que receberam TDO foi 40% menor (OR 0,60, IC 95% 0,5 – 0,80) do que 

entre os pacientes em SAT. Bloss
25

, ao analisar o risco de morte entre doentes de 

tuberculose sob observação e não observados durante o tratamento, demonstrou que 

entre os pacientes cujo TDO não foi realizada, o risco de morte foi significativamente 

aumentado, quando comparados com doentes sob observação direta do tratamento (OR 

53.9, 95% IC 43.0 – 67.4 e OR 10,9, 95% IC 8.7 –13.6), respectivamente. 

A heterogeinadade entre os estudos, não permite afirmar que não há diferenças 

estatisticamente significativas para os defechos cura e tratamento concluído entre TDO 

e SAT. A variação entre os resultados para esses defechos pode ser explicada pela 

possibilidade de ocorrência de vieses, resultantes do tipo de pessoa escolhida para 

obsservação diária do tratamento no grupo de TDO; do surgimento de resistencia às 

drogas antituberculose; pela não exclusão de pacientes infectados pelo HIV ou usuários 

de alcool e outras drogas; diferenças nas caracteríticas socioeconômicas e culturais entre 

os pacientes alocados para os ensaio clinicos. Porém, com a homogeneidade encontrada 

entre os estudos em relação ao abandono e óbito, é possível afirmar que o TDO 

contribui para a redução do abandono e das taxas de mortalidade. Logo, ensaios clínicos 

randomizados, com maior controle dos esses vieses são fundamentais para assegurar a 

superioridade do TDO para favorercer a adesão e melhorar as taxas de sucesso no 

tratamento. 

 

 

 

 



29 
 

 

REFERENCIAS  

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Control - Raport 2014 [Internet]. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2014 [citado em: 15 Nov. 2014.  

Disponível em: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. 

 

2. World Health Organization. An expanded DOTS framework for effective tuberculosis 

control: stop TB Communicable diseases [Internet]. Geneva; 2002 [citado em: 29 abr. 

2012]. Disponível em:  

http://www.who.int/tb/publications/expanded_dots_framework/en/index.html.  

 

3. World Health Organization. The Stop TB Strategy: Building on and enhancing 

DOTS to meet the TB-related Millennium Development Goals [Internet]. Geneva; 2006 

[citado em: 20 mar 2011]. Disponível em:  

http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_HTM_STB_2006. 368_eng.pdf 

 

4. Chaulk CP, Kazandjian VA. Directly observed therapy for treatment completion of 

pulmonary tuberculosis: Consensus Statement of the Public Health Tuberculosis 

Guidelines panel.JAMA.1998 Mar; 279 (12):943-8. 

 

5. Siemion-SzcześniakI, Kuś J. Treatment outcomes in culture-positive pulmonary 

tuberculosis.Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77 (1):11–22. 

 

6. Friedan TR, Sbarbaro JA. Promoting adherence to treatment for tuberculosis: the 

importance of direct observation. World 2007; 43(2):30-3. 

 

7. Volmink J, Garner P. Directly observed therapy for treating tuberculosis.  Cochrane 

Database Syst Rev. 2007 Oct; 17(4):CD003343. 

 

8. Pasipanodya JG, Gumbo T.A meta-analysis of self-administered vs directly observed 

therapy effect on microbiologic failure, relapse, and acquired drug resistance in 

tuberculosis patients. Clin Infect Dis. 2013 Jul; 57(1):21-3. 

 

9. Tiam J-H, Lu Z-X, Bachmann M. O, Som F-J. Effectiveness of directly observed 

treatment of tuberculosis: a systematic review of controlled studies.  

Int J Tuberc Lung Dis. 2014 Sep; 18(9):1092-8. doi: 10.5588/ijtld.13.0867. 

 

10. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for 

systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ. 2009; 339:b2535. 

 

11. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. O controle da 

tuberculose no Brasil: avanços, inovações e desafios. Boletim Epidemiológico 

[Internet]. 2014 [citado em: 23 nov. 2014]; 45 (2): 1-13.  Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/BE-2014-45--2--tb.pdf. 
 

12. World Health Organization. Definitions and reporting framework for tuberculosis – 

2013 revision [Internet].2013. [citado em: 29 abr. 2014]. Disponível 

em:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/9789241505345_eng.pdf. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17943789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17943789


30 
 

 

13.Zwarenstein M, Schoeman JH, Caesar V, Lombard CL, Tatley M. Randomised 

controlled trial of self-supervised and directly observed treatment of tuberculosis. 

Lancet.1998 Oct; 352 (9137): 1340-3. 

 

14. Kamolratanakul P, Sawert H, Lertmaharit S, et al. Randomized controlled trial of 

directly observed treatment (DOT) for patients with pulmonary tuberculosis in 

Thailand. Trans R SocTrop Med Hyg. 1999 Sep-Oct;93(5):552-7. 

 

15. Zwarenstein M, Schoeman JH, Vundule C, Lombard CJ, Tatley M. A randomised 

controlled trial of lay health workers as direct observers for treatment of tuberculosis. 

Int J Tuber Lung Dis. 2000 jun; 4 (6):550-4. 

 

16. Walley JD, Khan MA, Newell JN, Khan MH. Effectiveness of the direct 

observation component of DOTS for tuberculosis: a randomised controlled trial in 

Pakistan. Lancet. 2001 Mar; 357(9257):664-9. 

 

17. Tandon M. Gupta M. Tando S, Gupta KB. DOTS versus self-administered therapy 

(SAT) for patients of pulmonary tuberculosis: a randomised trial at a tertiary care 

hospital [Internet]. Indian J Med Sci. 2002 Jan [citado em: 12 abr 2014]; 56(1):19-21. 

Disponivel em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508627 

 

18. Akhtar S, Bhargava R, Ahmad Z, P andey DK, Shah NN,  Dar KA. To study the 

effectiveness of DOTS at J N Medical College Aligarh.Lung India. 2007: 24 (4):128-

131. doi: 10.4103/0970-2113.44376. 

 

19. Elkomy H, Awad M, El-Shora A, Elsherbeni B. Assessment of the efficacy of 

Directly Observed Treatment with short course (DOTS) for pulmonary tuberculosis in 

Sharkia governorate. Egypt J Chest Dis Tuberc. 2013; 62(2):257-261. 

 

20. Charokopos N, Tsiros G, Foka A, Voila P, Chrysanthopoulos K, Spiliopoulou 

I, Jelastopulu E.Modified directly observed treatment for tuberculosis versus self-

administered therapy: an observational study in rural Greece. Rural Remote Health.2013 

Apr-Jun; 13(2):2114. 

 

21.Steffen R, Menzies D, Oxlade O, Pinto M, de Castro AZ, Monteiro P, et al. 

Patients costs and cost-effectiveness of tuberculosis treatment in DOTS and non-DOTS 

facilities in Rio de Janeiro, Brazil. PLoSOne. 2010 Nov; 5 (11): e14014. doi: 

10.1371/journal.pone.0014014. 

 

 

22. Egwaga S, Mkopi A, Range N, Haag-Arbenz V, Baraka A, Grewal P, et al.Patient-

centred tuberculosis treatment delivery under programmatic conditions in Tanzania: a 

cohort study. BMC Med.   

2009 Dec; 7:80. doi: 10.1186/1741-7015-7-80. 

 

23. Moosazade M, Jamshidi M, Amiresmaili M, Nezammahalleh A. 

A Comparison of Directly Observed Therapy and Self-Administered Therapy Strategies 

in Treatment of Pulmonary Tuberculosis: A Cohort Study in North of Iran. Middle-East 

J. Sci. Res.2012; 11 (7):873-880. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10696421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11247549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charokopos%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiros%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Voila%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chrysanthopoulos%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiliopoulou%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiliopoulou%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jelastopulu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23528071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steffen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menzies%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxlade%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Castro%20AZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egwaga%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20025724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mkopi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20025724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Range%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20025724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20025724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grewal%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20025724


31 
 

 

24. Yen YF, Rowell TC, Yen MY,  Shih HC, Hu BS, Li LH, Shie YH, 

et al. DOT associated with reduced all-cause mortality among tuberculosis patients in 

Taipei, Taiwan, 2006-2008. Int J Tuberc Lung Dis. 2012 Feb; 16(2):178-84. 

 

25. Bloss E, Chan P C, Cheng NW, Wang KF, Yang SL, Cegielski P. 

Increasing directly observed therapy related to improved tuberculosis treatment 

outcomes in Taiwan. Int J Tuberc Lung Dis.2012 Apr;16(4):462-7. 

 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shih%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22236917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22236917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22236917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shie%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22236917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20KF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22640512
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22640512
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cegielski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22640512


32 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão sistemática para 

comparação entre TDO e SAT, 1965 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos identificados na busca nas bases de dados 

Scopus = 100 

Medline/Pubmed = 86 

Web of Science = 122 

Total = 308 

79 artigos excluídos por duplicação 

37 artigos em texto completo 

elegíveis 

31 artigos excluídos após 

aplicação dos critérios de 

exclusão. 

6 estudos incluídos na revisão 

234 artigos identificados 

 

197 artigos excluídos após 

leitura dos resumos 

Estudos identificados em busca adicional nas 

referências de artigos originais e revisões 

sistemáticas 

Total = 5 
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Tabela 1 - Características dos artigosselecionados para revisão sistemática para 

comparação entre TDO e SAT, 1965 a 2013. 

Autor, ano de 

publicação e pais 

Período do 

estudo 

Tipo de 

tratamento 

Desfechos 

TDO SAT TDO SAT 

Zwarenstein et al,1998 

África do Sul 

1994-1995 111 105 Cura = 42 

Conclusão do 

tratamento = 18 

Abandono = 32 

Óbito = 1 

Cura = 59 

Conclusão do 

tratamento = 14 

Abandono = 30 

Óbito = 1 

Kamolratanakul  et  al, 

1999 - Tailândia 

1996-1997 414 422 Cura = 315 

Conclusão do 

tratamento = 347 

Abandono = 27 

Óbito = 26 

Cura = 283 

Conclusão do 

tratamento = 320 

Abandono = 55 

Óbito = 21 

Zwarensteinet al, 2000 

- África do Sul 

 

1994-1995 112 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Cura = 55 

Conclusão do 

tratamento = 18 

Abandono = 23 

Óbito = 2 

Cura = 18 

Conclusão do 

tratamento = 8 

Abandono = 11 

Óbito = 1 

Waleyet al,2001 - 

Paquistão 

1996-1998 335 165 Cura = 199 

Conclusão do 

tratamento = 17 

Abandono = 99 

Óbito = 13 

Cura = 100 

Conclusão do 

tratamento = 5 

Abandono = 53 

Óbito = 3 

Tandon et al, 2002,  

Índia 

1999-2000 226 153 Conclusão do 

tratamento = 191 

Conclusão do 

tratamento = 83 

Akhtar et al, 2007 - 

India 

2004 - 2006 475 450 Cura = 188 

Conclusão do 

tratamento = 212 

Abandono = 25 

Óbito = 19 

Cura = 160 

Conclusão do 

tratamento = 223 

Abandono = 34 

Óbito = 8 
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Figure 2–Razão de chance para cura comparando-se TDO e SAT  

 

Figura 3 -Razão de chance para conclusão do tratamento comparando-se TDO e SAT 

 

Figura 4 - Razão de chance para abandono comparando-se TDO e SAT 

 

Figura 5 - Razão de chance para óbito comparando-se TDO e SAT 
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5.2. ARTIGO 2  

 

O artigo “Atenção à tuberculose: estudo de avaliabilidade” foi aceito para 

publicação na Revista Latina Americana de Enfermagem, Vol. 22, n. 5, 

Setembro-Outubro/2014. A Revista possui Fator de Impacto 0,633 e Qualis B3 

para Medicina II e A1 para Enfermagem. 
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5.3. ARTIGO 3 

O Artigo “Evaluation of Primary Tuberculosis Care in Brazil: the 

relationship between population size structure and process” foi enviado ao 

periódico Family Practice, que possui fator de impacto 1,842 e Qualis B1 para 

Medicina II e A1 para Saúde Coletiva. 
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Abstract 

 

Background: Tuberculosis is a serious worldwide public health problem. Brazil is one of the 

countries that account for 80% of the TB cases in the world.  

Objective: This study aimed to evaluate the relationship between the population municipalities 

size and the structure characteristics and careful process of primary tuberculosis care in Brazil.  

Method: A cross-sectional study with 12.656 professional from the teams of the Family Health 

Strategy, with the registration of tuberculosis cases, subject to external evaluation of the 

National Program for Access and Quality Improvement in Primary Care in the year 2012. We 

applied structured questionnaires in electronic format. The variables relating to the structure 

were grouped into access and coordination of care, and the process, as a technical quality. 

Results: Regarding access, there was a difference between the municipalities, especially the 

metropolises, 98.5% reception of spontaneous demand, 95.8% programming of appointments, 

higher average of waiting time for listening/reception, 24.41 minutes and for previously 

scheduled consultation 23.52 days. In the cities, the coordination of tuberculosis care revealed 

93.2% existence of a protocol for tuberculosis; 55.8% which the contact with experts is 

sometimes accomplished and higher average waiting time for consultation in pulmonology 

(87.12 days). There were differences between the municipalities in the technical quality of 

tuberculosis care, better performance in the metropolises 

Conclusions: TB care has advanced, but there are still challenges to be overcome. 

Strengthening is recommended, particularly in technical quality, to increase monitoring coverage 

of DOT, active search for respiratory symptoms and educational activities. 

 

Key words: Tuberculosis. Primary Health Care. Family Health Program. Evaluation of Health 

Services. 
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Introduction 

 

Tuberculosis (TB) remains one of the most serious worldwide public health problems, 

expressed by approximately 9 million new cases and 1.5 million deaths in 2013. Overall, the TB 

mortality rate decreased 45% since 1990 with a decrease in tuberculosis incidence rates in 

most of the world
1
. The disease is a global emergency. In some countries in Europe and the 

Americas, TB control programs strengthen the role of PHC for case detection and treatment of 

disease
2
.
 
In this sense, the Stop TB Strategy

1
 recommends the strengthening of a health 

system centered on Primary Health Care (PHC). 

 On the world stage, Brazil is one of 22 countries that account for 80% of TB cases
1
. The 

country had an incidence of 35.4 / 100,000 inhabitants in 2013. Regarding mortality, it is 

observed reduction in mortality rate by half compared to 1990 coefficients of 2.3 deaths per 

100,000 inhabitants, reaching the goals, therefore, to the Millennium Development Goals
3
. 

Tuberculosis control is a priority for the Brazilian government. Since 2006, the Ministry 

of Health has intensified the decentralization of diagnosis and treatment for the Family Health 

Strategy (FHS) in order to expand access to early diagnosis and treatment
4
.The FHS is the 

main strategy PHC in Brazil, for providing change in the work process, based on "principles of 

universality, accessibility and coordination of care, the bond and continuity, comprehensiveness, 

accountability, humanization, equity and social participation "
5
. 

The FHS implementation contributed to expansion of the provision of PHC services, 

however decentralization of TB control to the Family Health teams, did not ensure the access to 

early diagnosis in primary care services in a satisfactory way
6,7

, Currently, the diversity of local 

health systems, regional disparities and inequalities in access to health services have 

repercussions in the timely diagnosis of TB and poses challenges to achieve an evaluative 

process
8 
focused on the performance of health services, since aspects of the structure and work 

process of the teams may influence the organization of tuberculosis care and it is assumed that 

these aspects are related to the population size of the municipalities.  

Among the current initiatives of the Brazilian Ministry of Health, to evaluate aspects of 

PHC quality or basic care as PHCs are called in Brazil, including TB care, there is the National 
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Program for Access and Quality Improvement in Primary Care (PMAQ-AB) with the purpose of 

inducing the expansion of access and qualification of management practices, care and 

participation in the PHC by evaluation cycles, which consists of four phases: Accession and 

contracting, Development; External Evaluation and Re-contracting
 9
.  

The study is the reference component of the External Evaluation of PMAQ-AB devising 

the health quality from the classic triad proposed by the Donabedian
10

 structure, process and 

results. The structure is emphasized for recognizing its importance to the organization and 

adequacy of health work and the process in the care production perspective with a view to 

improving quality. The objective of the study was to evaluate the relationship between 

population size of the municipalities, the structure characteristics and care process to 

tuberculosis patients in the primary care in Brazil. 

 

Method 

Design and setting 

 This is a cross-sectional study based on structured interviews of top-level professionals 

of teams of the Family Health Strategy with voluntarily adherence to PMAQ-AB. The interviews 

were carried out at 17,202 teams distributed in 14,111 basic units in 3,944 municipalities. The 

field study was undertaken between May and October 2012.  

 

Population and Sample  

 17,202 questionnaires were applied between top-level professionals. The universe 

analyzed in this study corresponds to a sample of 12,656 professionals by the exclusion of 

teams where there was no record of care for tuberculosis. 

 

Data collection 

 Data were obtained by 322 previously trained interviewers using a structured interview, 

in electronic format, available in mobile format (tablet). The quality control of the data was 

carried out by 159 researchers with extensive experience in evaluation research, through the 

validation of interviews based on criteria of analysis protocol consistency and validation of the 

data collected
11

. 
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 In developing this article, the indicators were selected, among the issues available on 

the instrument (structured interviews with top-level health professionals), the following items: II. 

15 - reception of spontaneous demand; II 16 - organization of the agenda; II 17 - primary care 

team as coordinator of care in the health care network; II 18 - mainstream health care network: 

planning and definition of flows; II 19 - Estimated time of user waiting for specialized care 

consultations and examinations; II 27 care to users with tuberculosis and II 31 - health 

promotion, were selected and grouped into categories (Table 1).   

 The indicators referring to the category structure and process were classified as 

variables dependent stratum of PHC teams by population size of the municipality is the 

independent variable. The PHC teams were grouped in four sections of the population, namely: 

a small municipality (population up to 50,000 inhabitants); Midsize (population between 50,001 

to 100,000 inhabitants); and large one with a population between 100,001 to 900,000 

inhabitants, and the municipality with more than 900 million was considered a metropolis
12

. 

Statistical analyses 

Analyses were performed with SPSS statistical software for Windows, version 22.0. In 

the descriptive analysis an absolute and relative frequency of measures was used to analyze 

the Categorical variables, and mean and standard deviation (SD) for numerical variables. The 

variables were analyzed separately and compared according to population size. Chi-square 

analysis was used to test for bivariate relations between variables and the population size of the 

municipalities and Kruskal Wallis test for non-normally distributed variables. P < 0.05 was 

considered statistically significant. 

Ethics 

 The multicenter study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Sul/Brazil under number 21904 on 13/03/2012, in line with 

Resolution No. 196/96 of the National Health Council. 

 

Results 

The study included 12,656 health professionals in PHC teams. Of these, 47% (n = 

6010) worked in small municipalities, 11% (n = 1340) in medium-sized cities, 24% (n = 2997) in 

big cities and 18% (n = 2309) in metropolises. 
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User access characteristics for the health unit 

Regarding user access characteristics for the health unit, there is statistically 

significant difference between the municipalities (p <0.001), especially the metropolises, which 

have a higher percentage 94.3% (n = 2177) of PHC teams with implementation of the reception 

strategy; 98.5% (n = 2261), with reception spontaneous demand; 95.8% (n = 2210), with 

programming of consultations and actions to users of programs or priority groups; 44.3% (n = 

979), offering consultations for chronic respiratory problems (Table 2). 

Referring to the average waiting time of users in the health unit (Table 3), a significant 

difference is found (p <0.001), and note that the cities had the highest average wait time, 

equivalent to 24.41 minutes. Regarding the time for care, the highest average time was 

observed in medium-sized cities (36.4 minutes), however there was no significant difference 

between the strata population size (p <0.231). 

As for the waiting time for previously scheduled appointments, it showed statistically 

significant differences between the municipalities (p <0.001). The lowest and highest average 

time, in minutes, was observed in small municipalities (5.75) and large ones (23.52) 

respectively. 

Characterization of Care Coordination in Primary Health Care 

Aspects relating to coordination of care in PHC teams (Table 4). It appears that 76.3% 

(n = 9,544) of the professionals interviewed reported the existence of protocol treatment 

guidelines for tuberculosis in the health unit. There was a statistically significant association 

between the existence of protocol and population of the municipality size (p <0.001).  

The request for smear test by the teams was reported by 98.8% (n = 12,505) of 

respondents. It is observed that 99.7% (n = 2301), of the municipalities teams classified as 

metropolis have higher frequency of smear test requests (p <0.001). As for the frequency of 

contact between the PHC professionals and experts to exchange information on referred 

patients, 53.3% (n = 6708) of the professionals reported that they "sometimes" perform these 

contacts, with the highest frequency observed in the PHC teams the metropolises (55.8%; n = 

1289). However, 50.3% (n = 6362) reported that "never" have the experts come in contact with 
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PHC practitioners to treat patients referred to on that level of health care. The highest proportion 

was found in teams from large municipalities (52.6%; n = 1577). 

With regard to referrals of users to consultations in pulmonology by teams of PHC an 

increasing trend of forwarding number average with increasing population size was observed, 

with a significant difference to the metropolises (p <0.001). The lowest and highest average wait 

time per user, in days, for consultation with a pulmonologist, was observed between the small 

town teams (42.91) and in metropolises (87.12) respectively. There was a statistical significance 

between the mean waiting time and the population size of the municipality (p <0.001). 

 

The technical quality of Tuberculosis care 

It is observed that teams from municipalities classified as metropolises, perform better 

in technical quality, with a higher proportion of follow-up monitoring of the Directly Observed 

Treatment (DOT) (93.4%, n = 2,142); active searches for those absent in the DOT (96.8%; n = 

2062); existence of notification forms of tuberculosis cases by primary care teams (98.5%; n = 

2272) and the provision of educational activities directed  towards tuberculosis (64.0%; n = 

1477); active search for respiratory symptoms (RS) within the territory covered by the team 

Community Health Agent (91.3%; n = 2,104). Regarding the difference in population size, there 

was statistical significance in all the variables that characterize the technical quality in the 

municipalities classified as metropolises (p <0.001). (Table 5) 

 

Discussion 

In the evaluation of the structure and process of PHC teams is observed the 

incorporation of tuberculosis care in the work process of the teams. The analysis of the 

structural aspects reveals changes in the work process of these teams. It is observed that in the 

user access to network services organization the teams adopts strategies that enable the 

functional adequacy of the Health Units to meet the health needs of the users, as the reception; 

possibility of treatment for non-scheduled appointments; programming queries to priority groups. 

The reception is considered as the main strategy for the organization's gateway in health 

facilities, to link between spontaneous and planned demand
13

. 
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The findings of the study on the average time of users waiting for care in PHC teams, 

population size, corroborates the results of a study conducted in Belo Horizonte/BR, where 

health facilities, in most cases, tend to the user within 2 hours
14

. 

As compared to those users with TB, there is controversy about the waiting time for 

consultation, at the user's view. In a study conducted in Itaboraí / RJ
15

, 63% said they "never" 

take longer than 60 minutes, but other studies
8
 show that although the majority of patients do 

not have difficulties in obtaining consultations within 24 hours, they cannot get care in a 

maximum of 60 minutes. 

In the evaluation of the teams, as care coordinators in the health care network, it is 

observed that the existence of protocol definition of therapeutic guidelines for tuberculosis. 

 In a study conducted in Madrid / Spain
16

, one of the limitations that restricted the duties 

of nurses in the tuberculosis program was the lack of protocol. 

Sputum smear microscopy is still the primary method used to detect cases
4
 and also for 

treatment control
3
. The results show that the smear request is more frequent in municipalities 

with a population of 900,000 inhabitants (99.7%; p <0.001).  

The exchange of information between PHC teams and specialist services is still 

incipient. Specifically in relation to health and tuberculosis, study
17

 reported discontinuation of 

information flow in reference processes and patient counters. Another aspect worth noting is the 

small amount of referral to specialized consultation in pulmonology. One explanation for this 

finding may be the fact that, normally, in some municipalities, the reference units of the 

Tuberculosis Control Program still constitute one of the main gateways of access to diagnosis of 

tuberculosis
9
 and for monthly monitoring of medical consultation

15
. 

The technical quality of tuberculosis care as a process indicator shows that the 

decentralization of diagnosis and treatment of tuberculosis for PHC is a reality in the context 

studied and that there is difference in population size. It is noticed that the PHC teams have 

been executing actions recommended by the National Tuberculosis Control Program
4
. 

The DOT is a key element to strengthen the patient compliance to treatment and 

reducing the risk of drug resistance
4
. It was discovered that high percentages of monitoring of 

the DOT in all PHC teams, regardless of population size. This result corroborates the study in 
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Teresina, PI
18

 which showed that 67.1% of the FHS professionals reported they "always" follow 

the DOT.  

About the active search for absentees, it is observed that this action was incorporated 

into the work process of the evaluated teams. Similar results were observed in another study
18

  

where 68.9% of the teams mentioned develop this activity. The realization of searches for 

absentees to avoid the treatment default is one of the tasks of Brazilian PHC teams
4
. 

 The tuberculosis surveillance aims at discovering the magnitude of the disease to 

support the control actions. Thus, it is up to health facilities the mandatory reporting of the 

occurrence of new cases, which can be performed by any professional who joins the team, 

mainly by completing the notification form from the Notifiable Diseases Information System 

(NDIS)
4
. However, for the notification of the case, it is necessary that the notification form is 

available at the facility, as mentioned by the majority of professional respondents, mainly in the 

cities classified as metropolitan areas, but the existence of notification forms, by itself, does not 

guarantee that all cases are reported. The underreporting is a major obstacle to knowledge of 

the epidemiological situation of TB. Study in Arsi Zone / Ethiopia showed what was observed 

under-reporting of the disease in 25 districts, despite the increase in the reporting of cases after 

the introduction and expansion of DOT
19

. 

In regards to the active search for RS during the home visit of the PHC, it is observed 

that this activity is more effective in metropolitan areas (91.3%; p <0.001). Despite the high 

prevalence of activity in the context of the evaluated teams, a study in São Paulo
20

, found that 

the active search for RS by PHC still occurs sporadically in PHC.  

Health education is an essential tool to promote the care of people with TB, especially in 

the fight against stigma and in the context studied, 64% (p <0.001) teams evaluated in the 

metropolises proffer educational activities and health promotion directed to tuberculosis. 

 

Conclusion 

The study allowed the knowledge on the structure and process of care of PHC teams 

for tuberculosis in Brazil. The access, coordination of care as well the technical quality of TB 

care is associated with the size of the city. Municipalities classified as metropolises perform 

better in the organization of care. 
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The analysis the user access characteristics in the health unit points to an organization 

of the work process of the teams with a focus on access to its technical dimension, which seeks 

comprehensive care with adoption strategy, favoring the bond and accountability between users 

and health teams. Access is being facilitated by the reception, but weaknesses persist in the 

coordination of care. 

About the process, the technical quality, despite having an organization is standardized 

by the MH, the weaknesses are in the educational activities and active search. TB care has 

advanced, but there are still challenges to be overcome. Strengthening is recommended, 

particularly in technical quality, to increase monitoring coverage of DOT, active search for 

respiratory symptoms and educational activities. In addition, other studies are needed to better 

understand the differences in the structure and process of care of users with tuberculosis, 

considering the population size of the municipalities. 

 

Declaration 

 

Ethical approval: Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do 
Sul/Brazil. 

  

Funding: The study was financed by Brazilian Ministry of Health / Primary Care Department/ 
National Program for Access and Quality Improvement in Primary Care (PMAQ-AB). 

 

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interests. 

 

References  

1.World Health Organization. Global tuberculosis report 2014. Geneva: World Health 
Organization; 2014. Available from: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. 
Accessed November 24, 2014.  

 
2.Ahamed N, Yurasova Y, Zaleskis R, Grzemska M, Reichman LB, Mangura BT. Brief guide on 

tuberculosis control for primary health care providers for countries in the who european 
region with a high and intermediate burden of tuberculosis. World Health Organization; 

2004. Available from: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/123162/E82858.pdf. Accessed June 4, 
2014. 

 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico. 

2014; 45: 1-13. Available from: http://portalsaude.gov.br. Accessed May 31, 2014.  
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/123162/E82858.pdf


54 
 

 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Manual de Recomendações 
para o Controle da Tuberculose no Brasil. Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2011. 

 
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Política Nacional de Atenção Básica, Brasília, Ministério da Saúde; 2012. 
Available from: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.pdf. 
Accessed June 4, 2014. 

 
6. Scatena LM, Villa TCS, Ruffino-Netto A, et al. Dificuldades de acesso a serviços de saúde 

para diagnóstico de tuberculose em municípios do Brasil. Rev. Saúde Pública. 2009; 43(3): 
389-397.  doi:10.1590S0034-89102009005000022. 

 
7. Marcolino ABL, Nogueira JA, Ruffino-Netto A, et al. Avaliação do acesso às ações de 

controle da tuberculose no contexto das equipes de saúde da família de Bayeux – PB. Rev 
Bras Epidemiol. 2009; 12(2): 144-57. doi:10.1590/S1415-790X2009000200005. 

 

 8. Villa TCS, Ponce MAZ, Wysocki AD, et al . Diagnóstico oportuno da tuberculose nos 
serviços de saúde de diversas regiões do Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2013; 
21(spe):190-8. dói: 10.1590/S0104-11692013000700024.  

 
9. Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.654 de 19 de julho de 2011. 

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa de Melhoria do Acesso e da 
qualidade da atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, 
denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB 
Variável. Available from: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1654_19_07_2011.html. Accessed 
May 29, 2014.  

 
10. Donabedian A. La calidad de la atención médica: definición y métodos de evaluación. 

México DF:La Prensa Médica Mexicana; 1984. 
 
11. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB): Protoloco de análise da consistência e validação dos dados. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2012. 

 
12. IBGE. Pesquisa de informações básicas municipais. Perfil dos municípios Brasileiros 2009, 

Rio de Janeiro, IBGE, 2010. Available from: 
          http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2009/munic2009.pdf. 

Accessed May 6, 2014. 
 
13. Almeida PF, Gérvas J, Freire JM, Giovanella, L. Estratégias de integração entre atenção 

primária à saúde e atenção especializada: paralelos entre Brasil e Espanha. Saúde em 
Debate, 2013; 37 (98): 400-415. 

 
14. Pires MRG, Göttems, LBD. Rede de Atenção Básica à Saúde em Belo Horizonte: relação 

com a urgência e coordenação do cuidado a partir da Estratégia Saúde da Família. 

Available from: www.politicaemsaude.com.br/anais/orais_painel/056.pdf. Accessed May 
12, 2014.  

 

15. Lafaiete, RS, Silva CB, Oliveira MG, Motta MC, Villa TC. Investigação sobre o acesso ao 
tratamento de tuberculose em Itaboraí/RJ. Esc. Anna Nery. 2011, 15(3): 47-53. doi: 
10.1590/S1414-81452011000100007. 

 



55 
 

 

16. Álvarez-Castillo MD Jonsson J, Herrera D. Evaluación del control de la tuberculosisen un 
área de la Comunidad de Madrid, España (1999–2004). Gac Sanit. 2011; 25(2):127–132. 
Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-
91112011000200008&lng. Accessed May 7, 2014.  

 

17. Assis EG, Beraldo AA, Monroe AA, et al. A coordenação da assistência no controle da 
tuberculose. Rev. esc. enferm. USP. 2012, 46(1): 111-118. doi: 10.1590/S0080-
62342012000100015. 

 
18. Santos, TMMG, Nogueira, LT, Arcêncio, RA. Atuação de Profissionais da Estratégia Saúde 

da Família não Controle da tuberculose. Acta paul.enferm. 2012; 25: 954-961. doi: 
10.1590/S0103-2100201200060002. 

 

19. Hamusse, SD, Demissie M, Lindtjørn Trends in TB case notification over fifteen years: the 
case notification of 25 Districts of Arsi Zone of Oromia Regional State, Central Ethiopia. 
BMC Public Health [online]. 2014; 14:304. Available from: 
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/304.  Accessed May 28, 2014.  

 

20. Nogueira JÁ. Ruffino Netto A, Monroe AA, Cardozo-Gonzales RI, Villa TCS. Busca ativa de 
sintomáticos respiratórios no controle da tuberculose na percepção do Agente 
Comunitário de Saúde. Rev. Eletr. Enf. 2007; 9(1):106-118.  Available from: 

http://www.fen.ufg.br/revista/v9/n1/v9n1a08.htm. Accessed May 12, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-2100201200060002
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-2100201200060002


56 
 

 

Table 1 – Categories and variables /indicators of the study 
 

Dimenssion Category indicators 

Structure Access Refers to the form of 
organization of primary 
health care services 
for user accessibility 
(health unit operating 
hours, scheduling 
appointments and 
waiting time for care. 

Implementation of reception in the health unit. 
reception of spontaneous demand 
Waiting time got listening and reception. 
Reservations of vacancies. 
User waiting time for care by the basic care 
team. 
Waiting time for previously scheduled 
consultations in health units. 
Programming of consultations and actions by 
the team for users who are part of a program 
and priority groups. 

Care 
coordination 

It consists of the 
continuity of care, that 
is, the organizational 
arrangements of 
attention to user 
services and offer 
uninterrupted service 
at all levels of care. 

Existence of a protocol with a definition of 
therapeutic guidelines for tuberculosis. 
Smear test requests. 
Frequency of contact between basic care 
professionals and specialists. 
Frequency of contact between specialists and 
basic care professionals about referred patients.  
Number of referrals for consultation in 
pulmonology.. 
Estimated waiting time of referred users in 
pulmonology consultations.   

Process Technical 
Quality 

Constitutes 
appropriate application 
of available knowledge 
and technology in 
patient care. 

Monitoring the directly observed treatment 
(DOT). 
Active search for absentees in DOT; existence 
of case notification forms. 
Offer of educational actions and health 
promotion directed to tuberculosis.  
Active search for respiratory symptomatic 
patients during home visits by the PHC.   
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Table 2 -  Access characterization in the primary health care by population size, Brazil, 2012 
 

Indicators     Small Medium Large Metropolis P* 

reception implanted in the health 
unit. 

Yes n 4571 1056 2554 2177 
 

% 76.3 79.0 85.4 94.3 <0.001 

No n 1423 280 438 132 
 

% 23.7 21.0 14.64 5.7 
 

   
     

reception of spontaneous 
demand 

Yes n 5871 1302 2889 2261 
 

%  97.9 97.5 96.8 98.5 <0.001 

No n 129 33 95 34 
 

% 2.2 2.5 3.2 1.5 
 

   
     

Reservations of vacancies for 
same day care. 

Yes n 5592 1255 2796 2147 
 

% 93.2 93.9 93.5 93.5 0.815 

No n 405 81 194 149 
 

% 6.8 6.1 6.5 6.5 
 

   
     

Schedule appointments and 
actions for users of programs or 
priority groups in need of 
continuous care. 

Yes n 5433 1241 2858 2210 
 

% 90.6 93.0 95.5 95.8 <0.001 

No n 564 94 134 97 
 

% 9.4 7.0 4.5 4.2  

   
    

 Programming of the offer of 
consultations and actions for 
chronic respiratory problems. 

Yes n 1984 421 1091 979 

 % 36.5 34.0 38.2 44.3 <0.001 

No n 3449 820 1768 1231 

 % 63.5 66 61.8 55.7   

*Qui Pearson Square 
Source: External Evaluation/PMAQ, 2012.  
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Table 3 – Average waiting time by the user in the health units by population size, Brazil, 2012 
 

Indicators Small Medium Large Metropolis P* 

Average waiting time for 
listening/ reception (in 
minutes). 

16.06  
(SD 21.60) 

17,57 
(SD 21.20) 

19.41 
(SD 22.57) 

24.41 
(SD 27.74) 

<0.001 

Average waiting time for 
care (in minutes). 

35,35 
(SD 32.32) 

36,4 
(SD 33.59) 

33.02 
(SD 31.44) 

34.87 
(SD 33.36) 

0.231 

Average waiting time for 
previously scheduled 
consultations (in days). 

5.57 
(SD 8.67) 

7.81 
(SD 11.24) 

10.72 
(SD 14.27) 

23.52 
(SD 21.71) 

<0.001 

* Kruskal Wallis Tests 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

Table 4 - Tuberculosis care coordination characterization in primary health care by population 
size, Brazil, 2012 
 

Indicators     Small Medium Large Metropolis P* 

Existence of protocol for 
Tuberculosis. 

Yes n 4060 944 2400 2140 
 

% 68.4 71.4 81.0 93.2 <0.001 

No n 1872 379 564 155 
 

% 31.6 28.6 19,0 6.8 
 

        Request for smear test. Yes n 5921 1312 2971 2301 

 % 98.5 97.9 99.1 99,7 <0.001 

No n 89 28 26 8 
 

% 1.5 2.1 0.9 0.3 
 

        Frequency of contact between 
health care professionals and 
experts to exchange information 
about their referred patients. 

Always n 
1070 217 380 241 <0.001 

% 17.8 16.2 12.7 10.4 
 

Sometimes n 3149 691 1579 1289 
 

 52.4 51.6 52.7 55.8 
 

Never n 1791 432 1038 779 
 

% 29.8 32.2 34.6 33.7 
 

        Frequency of contact between 
specialists and primary care 
professionals to exchange 
information on referred patients.  

Always n 478 101 175 97 
 

% 8.0 7.5 5.8 4.2 
 

Sometimes n 2587 553 1245 1058 <0.001 

% 43.0 41.3 41,5 45.8 
 

Never n 2945 686 1577 1154 
 

% 49.0 51.2 52.6 50.0  

Source: External Evaluation/PMAQ, 2012. 
*Qui Pearson Square 
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Table 5 - Characterization of technical quality of actions for tuberculosis control in primary care 
according to the population size of the municipalities, Brazil, 2012. 
 

Indicators Small  Medium Large Metropolis P* 

Monitoring the 
directly observed 
treatment (DOT). 

Yes n 4862 1015 2412 2142  
<0.001 

% 81.9 76.7 81.0 93.4 

No n 1076 308 566 151 

% 18.1 23.3 19.0 6,6 

        

Active search for 
absentees in DOT. 
 

Yes n 4450 932 2276 2062  
<0.001 

% 92.5 92.8 95.3 96.8 

No n 361 72 112 68 

% 7.5 7.2 4.7 3.2 

        

Existence of a case 
notification form.  

Yes n 5415 1182 2689 2272 <0,001 

 % 90.3 88.2 89.9 98.5  

No n 583 158 301 34  

 % 9.7 11.8 10.1 1.5  

        

Provision of 
educational and 
health promotion 
directed towards 
Tuberculosis. 

Yes n 3600 776 1807 1477  
<0.001 

% 59.9 57.9 60.3 64.0 

No n 2410 564 1190 832 

% 40.1 42.1 39.7 36.0 

        

Active search for 
respiratory 
symptoms during a 
home visit by the 
PHC. 

Yes n 4659 1055 2519 2104  
<0.001 

% 77.7 79.1 84.3 91.3 

No n 1334 278 469 200 

% 22.3 20.9 15.7 8.7 

Source: External Evaluation/PMAQ, 2012. 
*Qui Pearson Square 
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COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Inicialmente, o projeto de pesquisa tinha como objetivo investigar a 

influência da estrutura dos serviços de saúde e os processos envolvidos na 

produção e organização do cuidado nas ações de controle da tuberculose na 

atenção básica, em município da região nordeste do Brasil. Apesar de ter 

mantido a ideia original, ao ser convidada pela minha orientadora, Severina 

Alice da Costa Uchôa, para atuar no Programa de Melhoria do Acesso e 

Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, em suas duas etapas nacionais, no 

qual a Universidade Federal do Rio Grande do Norte era uma, dentre as 40 

Instituições de Ensino Superior participantes, o objeto de estudo extrapolou o 

contexto local, passando a ser estudado no cenário nacional. 

A temática do estudo é bastante discutida, principalmente no contexto 

internacional, com publicações que abordam diferentes aspectos do controle da 

TB. No Brasil, ainda existem lacunas na organização do cuidado à pessoa com 

TB e são necessárias investigações que proporcionem a discussão e 

aprofundamento da temática no âmbito do SUS de modo a contribuir para 

melhoria do acesso da pessoa com tuberculose aos serviços de APS, mediante 

ampliação do diagnóstico e tratamento.  

Nesse sentido os achados da pesquisa possibilitaram afirmar que o 

TDO contribui para a redução do abandono de tratamento e da taxa de 

mortalidade, porém não foi possível evidenciar a superioridade do TDO em 

relação à SAT para sucesso do tratamento (cura e conclusão do tratamento). 

Em relação ao PNCT foi verificado que é um programa avaliável, embora haja 

limitações na operacionalização do componente atenção à saúde quanto à 

descentralização das ações para APS. A definição de indicadores de estrutura 

e processo poderá contribuir na produção de conhecimento e na melhoria das 

ações de controle da TB. Assim, recomenda-se uma avaliação somativa do 

PNCT, com enfoque na análise dos efeitos da intervenção na redução da 

morbimortalidade. 

No tocante as características de estrutura e processo, notam-se que o 

acesso, a coordenação do cuidado a qualidade técnica da atenção a TB estão 

associadas ao porte do município. Observa-se que as metrópoles 
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apresentaram melhor desempenho em relação acesso, coordenação do 

cuidado e qualidade técnica da TB caracterizando uma situação diferente 

quando se comparava o porte do município no início da expansão da Estratégia 

Saúde da Família (PROESF) para os grandes centros urbanos. Cabe destacar, 

que apesar da associação entre porte populacional e as características de 

estrutura e processo, outros fatores interferem na organização do serviço e na 

ocorrência da TB.  

Apesar desse achados, algumas limitações do estudo merecem ser 

destacadas:  

- a heterogeneidade entre os estudos incluídos na revisão, não permitiu 

evidenciar a superioridade do TDO em relação ao SAT para sucesso do 

tratamento, o que aponta para a necessidade de realização de uma 

metarregressão. E também para questionar sobre as necessidades de 

realização de outros estudos ou deve-se questionar os protocolos?  

- dificuldades político-administrativas de envolvimento dos gestores 

(coordenação nacional) na pré-avaliação do PNCT. 

- a obtenção dos dados a partir da avaliação institucional com 

finalidade de gestão por desempenho pode ter comprometido os achados 

encontrados sobre as características de estrutura e processo de cuidado a 

pacientes de TB na APS brasileira, apesar de controle rigoroso na coleta dos 

dados, mediante utilização de instrumentos eletrônicos. Porém, em relação ao 

banco de dados, não foi possível a realização de análise estatística mais 

robusta em função da natureza das variáveis.  

Cabe ainda mencionar que o ingresso no doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPCSA) proporcionou-me compartilhar 

conhecimentos com profissionais de diferentes áreas (enfermagem, 

odontologia, medicina, nutrição, educação física, estatística, entre outros), 

Frutos dessa interdisciplinaridade resultaram em parcerias nas publicações, na 

vida acadêmica e pessoal. 

A inserção no Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva, liderado pela 

Professora Severina Alice da Costa Uchôa, muito contribuiu para o 

estreitamento de vínculos com outros professores pesquisadores e 

proporcionou a criação de uma rede colaborativa para troca de ideias e 

saberes. Nesse sentido, destaco a criação da comunidade virtual “Seminários 
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Avançados em Saúde Coletiva”, que muito contribuiu para fortalecimento e 

crescimento do grupo de pesquisa. 

Como membro do referido grupo de pesquisa, foi possível atuar nas 

duas etapas do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ-AB. Na primeira etapa, na qualidade de supervisora de coleta 

de dados e na segunda, como equipe de apoio à coordenação do projeto de 

tecnologia de informação, tive oportunidade participar da elaboração de 

instrumentos de tecnologia de informação para o acompanhamento do trabalho 

de campo, análise de dados e produção de artigos em colaboração com o 

grupo. Vivenciei momentos de aprendizado e interlocução interinstitucional e 

ainda, fui convidada para participar do Programa Nacional de Avaliação dos 

Serviços de Saúde (PNASS), que, semelhante ao PMAQ-AB, está sendo 

desenvolvido em parceria com outras IES no Brasil, cuja interlocução com 

outros pesquisadores, muito tem contribuído na aquisição de conhecimentos. 

Apesar da rigorosa triagem de revistas nacionais e internacionais na 

fase de avaliação dos manuscritos, foi possível a consecução da meta de 

produzir e publicar pelo menos um artigo científico, conforme estabelecido no 

regimento do programa. 

Ao final do curso, considero que foram muitas as lições aprendidas e 

que desafios surgirão para estabelecimento de novas parcerias institucionais. 

É importante destacar a produção técnico - científica gerada na trajetória 

de construção da tese que possibilitou a divulgação de alguns aspectos da 

temática nos seguintes eventos:  

- Incidência de tuberculose em Campina Grande/PB, 2001 A 2009. Ardigleusa 

Alves Coêlho; Tânia Maria Ribeiro Monteiro de Figueiredo; Severina Alice da 

Costa Uchoa; Talina Carla da Silva; Mayrla Lima Pinto; Valdênia Veríssimo de 

Lima. VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia "Epidemiologia e as Políticas 

Públicas de Saúde" - São Paulo/SP – Brasil, novembro, 2011. 

 

-Perfil epidemiológico dos casos notificados de tuberculose em Campina 

Grande, Paraíba, Brasil, 2001 a 2011. Ardigleusa Alves Coêlho, Claudia 

Santos Martiniano Sousa, Valdecir Carneiro da Silva,Tânia Maria Ribeiro 

Monteiro de Figueiredo, Anna Ferla Monteiro da Silva Passos, Adriana Ribeiro 

Lacerda, Severina Alice da Costa Uchoa. XVI Encontro Latino Americano de 



64 
 

 

Iniciação Científica, XII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação e VI 

Encontro Latino Americano de Iniciação Científica Júnior, Universidade do Vale 

do Paraíba, Outubro de 2012. 

 Por fim, merecem atenção algumas produções resultantes da parceria 

com outros pesquisadores do Grupo de Saúde Coletiva que foram divulgados 

em diversos cenários: 

1. Trabalhos apresentados em eventos científicos: 

- Analysis of the use of protocols for primary care teams in Brazil. Severina 

Alice da Costa Uchôa; Paulo de Medeiros Rocha; Claudia Santos Martiniano; 

Ardigleusa Alves Coêlho; Anna Ferla Monteiro; Adrianna Ribeiro Lacerda; 

Marize Barros de Sousa Araújo; Allan Charles Dantas Emiliano; Márcia Cunha 

da Silva Pellense; Marsilene Gomes Freitas.European Congress of 

Epidemiology, 2013. Aarthus, 2013. 

- Os (des)caminhos da prescrição de medicamentos pelo Enfermeiro no 

Brasil: tendências e desafios. Claudia Santos Martiniano, Paula Stefânia de 

Andrade, Teresa Cristina Péret, Ardigleusa Alves Coêlho, MarizeBarrosde 

Souza, Paulo de Medeiros Rocha, Alice da Costa Uchôa. XXXII Reunión 

Científica de La Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) IX Congresso da 

Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), celebrado em Alicate, 

Septiembre de 2014. 

- Reforma na Atenção Primária à Saúde no Brasil: o Programa de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica. Marize Barros de Souza, Paulo 

de Medeiros Rocha, Claudia Santos Martiniano, Ardigleusa Alves Coêlho 

Alice da Costa Uchôa, ha sido presentada em el XXXII Reunión Científica de 

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) IX Congresso da Associação 

Portuguesa de Epidemiologia (APE), celebrado em Alicante, Septiembre de 

2014. 

 

2. Artigo em periódico internacional  

- Martiniano, Claudia Santos; Coêlho, Ardigleusa Alves, Latter, Sue ; 

Uchôa, Severina Alice da Costa . Medication prescription by nurses and the 

case of the Brazil: what can we learn from international research? International 

Journal of Nursing Studies, v. 13, p. 00384, 2013.  
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- Souza, Marize Barros; Rocha, Paulo de Medeiros; Martiniano Claudia 

Santos; Coêlho, Ardigleusa Alves; Uchôa, Alice da Costa.Teamwork, access 

and quality of primary care in Brazil. 2014. Submetido a BMC Family Practice. 

3. Artigo em periódico nacional  

- Marize Barros de Souza; Angélica Teresa Nascimento de Medeiros; Paulo 

de Medeiros Rocha; Claudia Santos Martiniano; Ardigleusa Alves Coêlho; 

Alice da Costa Uchôa. Condições associadas ao grau de satisfação dos 

usuários com o trabalho em equipe no Programa de Melhoria da Atenção 

Básica, Brasil. Submetido aos Cadernos de Saúde Pública. 
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