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RESUMO 

 

Introdução: O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) privilegia a 

descentralização das ações de controle da doença para os serviços de Atenção 

Primária em Saúde (APS) com estratégia de ampliação do acesso da população as 

ações do programa. Objetivo: Avaliar os avanços e desafios da atenção primária à 

tuberculose no Rio Grande do Norte.  Especificamente, visa analisar a organização 

do cuidado no estado, o desempenho dos serviços de saúde na atenção à 

tuberculose (TB) em Natal, o compromisso político da gestão com as ações de 

controle da TB em Natal/RN e identificar os aspectos que fortalecem e fragilizam a 

atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do enfermeiro. 

Metodologia: Trata-se de um Estudo de Caso com triangulação de múltiplas 

técnicas e fontes. Na avaliação da organização do cuidado o estudo foi transversal 

com dados secundários da Avaliação Externa do Programa de Melhoria de Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) no Rio Grande do Norte, realizada em 

2012. O banco de dados contou com 412 questionários de profissionais de nível 

superior das Equipes de Atenção Básica e de 1650 usuários.  A análise descritiva 

incluiu variáveis relativas ao perfil dos entrevistados, à organização do cuidado, à 

atenção ao usuário, à promoção da saúde, ao acesso à unidade de saúde, ao 

acolhimento e à demanda espontânea. Para avaliação das equipes e da gestão, a 

coleta foi realizada em Natal no período de agosto de 2011 a abril de 2012 com 

aplicação de questionários e entrevistas.   Os questionários sobre estrutura e 

processo incluíram 240 profissionais da Saúde da Família. A análise foi descritiva 

com significância, blox-plot e diagrama de Pareto. As entrevistas semi-estruradas 

arrolaram 11 enfermeiras responsáveis pelas ações de controle da tuberculose nas 

unidades de saúde cujos dados foram sistematizados pelo software Alceste e 

submetidos à análise temática de Bardin. Para análise do compromisso da gestão 

recorreu-se a análise dos documentos da secretaria municipal de saúde e entrevista 

em profundidade com 9 coordenadores de Atenção e Vigilância à Saúde. O roteiro 

contemplou planejamento e orçamento, atenção à saúde, informação estratégica, 

desenvolvimento humano e institucional, comunicação e mobilização social e 

pesquisa. Utilizou-se Análise de Contéudo. A pesquisa foi aprovada no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Resultados: 

Os dados do PMAQ-AB revelaram que no Rio Grande do Norte 27,7% dos serviços 
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de saúde avalaidos não possuem protocolos assistenciais, 97,3% das equipes 

solicitam baciloscopia e 95,6%, radiografia de tórax; 63,1% acompanham o 

tratamento diretamente observado (TDO), e apenas 57,3% realizam a busca ativa 

dos faltosos.  Em Natal, a análise da estrutura constatou envolvimento na atenção à 

tuberculose de 100% dos enfermeiros, médicos e agentes comunitários e 73,9% dos 

técnicos de enfermagem.  Participaram de capacitação 96,6% dos enfermeiros, 

84,1% dos médicos, 13,6% dos técnicos de enfermagem e 38,7% dos agentes 

comunitários. O relato de acesso à ficha diária de TDO foi de 63,7%, ao livro de 

registro de 69,9%; a disponibilidade de potes de escarro de 78,2%; articulação com 

outros níveis de atenção, 83,4%; dificuldade de apoio a TDO, 65,2%. Para 

processos, as informações sobre a doença alcançou 99,7%; oferta de TDO nas 

unidades, 51,5%; ações educativas, apenas 31,5%. A maior variabilidade foi na 

capacitação dos profissionais com amplitude 17,4 - 89,4 e intervalo interquartil 44,8 - 

66,2. Houve diferença significativa (p<0,05) para envolvimento dos profissionais no 

atendimento, capacitação profissional e acesso aos instrumentos de registro e TDO. 

As entrevistas com enfermeiros reafirmam: retardo no diagnóstico e apoio 

laboratorial, dificuldades dos usuários no acesso aos exames laboratoriais e retorno 

oportuno dos resultados; carência de capacitações, e dificuldade no uso da 

informação no planejamento e atribuições dos profissionais nas ações de controle. A 

análise documental e as entrevistas com gestores indicaram que as ações 

planejadas contemplam superficialmente os componentes Atenção à Saúde e 

Informação Estratégica, e se apresentam de maneira incipiente ou ausente nos 

componentes Planejamento e Orçamento, Comunicação e Mobilização Social e 

Pesquisa. Conclusão: Há avanços traduzidos na incorporação sistemática das 

ações de atenção aos doentes de tuberculose à rotina de trabalho das equipes de 

saúde. Entretanto, a baixa realização de ações preventivas e educativas, debilidades 

no acompanhamento do TDO, na busca ativa dos faltosos e no registro dos casos 

foram comuns ao estado e município. São acrescidas as dificuldades de 

padronização na distribuição de insumos e no uso de instrumentos de registro para 

diagnóstico epidemiológico e operacional da TB. Os aspectos mais preocupantes 

foram a falta de prioridade e compromisso da gestão com a atenção à TB em Natal e 

a ausência de protocolos assistenciais em parte dos serviços de saúde do estado. 

Recomenda-se que a gestão adote um planejamento baseado no diagnóstico 
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epidemiológico e operacional, que traduza as necessidades reais vivenciadas pelos 

profissionais e usuários e respeite a variabilidade de desempenho entre as diversas 

unidades de saúde do município. Ressalta-se a importância do fortalecimento da 

regulação da rede laboratorial e adequação das atividades de educação permanente 

contemplando as diversas categorias profissionais. 

Palavras-chave: Tuberculose, Avaliação de Serviços de Saúde, Atenção Primária à 

Saúde, Estratégia Saúde da Família, Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Apesar dos avanços científicos e progressos obtidos após mais de um 

século da identificação do seu agente etiológico, a tuberculose (TB) persiste 

como um grave problema de saúde pública global. Anualmente, a TB atinge 

cerca de 9 milhões de pessoas em todo o mundo, matando aproximadamente 

1,5 milhão de doentes, dos quais 360 mil são coinfectados pelo HIV. Todavia, 

na última década observou-se um importante declínio nas taxas de 

morbimortalidade da doença em todas as seis regiões definidas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e na maioria dos 22 países, que 

concentram 80% da carga de TB no mundo, entre os quais o Brasil, que ocupa 

a 16ª posição nesse ranking1. 

No Brasil, a despeito da oferta de tratamento gratuito e efetivo na rede 

de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), a TB mantém seu caráter 

endêmico e incide, predominantemente, em populações mais pobres e 

residentes em grandes centros urbanos2. A vasta dimensão territorial e a 

diversa realidade socioeconômica do país influencia diretamente o padrão de 

distribuição da doença na população. Assim, os dados epidemiológicos e 

operacionais da TB variam entre os municípios, estados e regiões brasileiras. 

Em 2013, o país apresentou taxas de incidência e de mortalidade de 46 

e 2,2 para cada 100.000 habitantes, respectivamente. Entre os estados do 

Nordeste com maior incidência, destacam-se Pernambuco (49,6), Ceará (38,9); 

e o Rio Grande do Norte com a taxa de incidência de 32,2 casos/100.000 

habitantes. Quanto às capitais, destacam-se Cuiabá (116,5), Recife (100.5) e 

Porto Alegre (99,5). No Nordeste, mesmo aquelas que não apresentam 

coeficiente tão elevado, como Natal (52,8), a incidência ainda é maior que a 

nacional3. 

Diante dessa situação epidemiológica, o Brasil, considerado um país 

prioritário para o controle da TB, segue as diretrizes da Estratégia Stop-TB4, 

recomendada pela OMS para enfrentamento da doença e pautada em seis 

pontos fundamentais: 1) fortalecimento da estratégia Directly Observed 

Treatment Short-Course (DOTS), que tem no Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) o seu componente principal, aliado à garantia do diagnóstico 

laboratorial, à implementação de um sistema de informação que permita avaliar 
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e monitorar os casos em tratamento e ao compromisso político dos gestores 

em relação à disponibilização de recursos materiais e humanos que permitam a 

sustentabilidade dos programas de controle da doença; 2) combate à 

coinfecção TB-HIV, à tuberculose multirresistente e à TB em populações 

vulneráveis; 3) fortalecimento do sistema de saúde, com enfoque nos serviços 

de Atenção Primária em Saúde (APS); 4) integração dos setores público e 

privado; 5) mobilização social e empoderamento; 6) promoção de pesquisas 

operacionais. 

Nessa direção, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT) propõe a expansão das ações de controle da TB na rede de serviços 

de saúde do SUS, descentralizando as ações dos ambulatórios especializados 

para os serviços de APS, através do Programa de Agentes Comunitários 

(PACS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF), garantindo a ampliação do 

acesso ao diagnóstico e ao tratamento2. 

A Estratégia Saúde da Família constitui o eixo estruturante da APS no 

SUS e funciona como porta de entrada preferencial aos pacientes de TB, 

sendo potencialmente capaz de se articular com unidades laboratoriais, 

hospitalares e de vigilância epidemiológica, melhorando o acesso ao 

diagnóstico, tratamento, acompanhamento dos doentes, investigação dos 

contatos e condução do TDO2,5,6.  

O Ministério da Saúde tem implantado uma série de iniciativas 

governamentais3 que buscam avaliar e qualificar as ações de vigilância e 

controle da TB no contexto da APS. Nessa perspectiva, o Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) se 

apresenta como uma das mais importantes iniciativas, cujo objetivo é estimular 

a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica (AB), 

garantindo um padrão de qualidade comparável nacional, regional e 

localmente, e assim possibilitando maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas a esse nível de atenção7. As equipes 

participantes foram avaliadas quanto à estrutura, gestão e satisfação dos 

usuários. Dentre vários indicadores de avaliação, o PMAQ-AB contemplou uma 

série de indicadores que avaliou a qualidade do tratamento da TB. 
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Não obstante os benefícios obtidos com a descentralização das ações 

de controle da TB para a APS8,9, a literatura científica destaca alguns desafios 

que fragilizam essa estratégia, destacando-se as barreiras geográficas, 

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

diagnóstico e tratamento10; o número insuficiente, a rotatividade e a baixa 

qualificação/formação da força de trabalho8,11-15; a forma de organização dos 

serviços e do processo de trabalho das equipes8,12,13,16-19; e aspectos 

gerenciais do sistema de saúde municipal20. 

Embora a cultura de avaliação de políticas e programas ainda seja 

incipiente no Brasil21, alguns estudos recentes avaliaram o desempenho, o 

diagnóstico oportuno, a acessibilidade8,9,20,22-24, a atuação dos profissionais de 

saúde12,13,17,25, a oferta de serviços e iniquidades sociais relacionadas com a 

TB26.  

Outros estudos, publicados recentemente na literatura 

nacional9,12,13,25,27,28 e internacional23 revelaram a preocupação dos 

pesquisadores em verificar o desempenho do Programa de Controle da 

Tuberculose em municípios com diferentes modelos de atenção a TB 

(descentralizada para APS e centralizada em centros de referência), 

identificando as dificuldades e desafios no processo de descentralização, entre 

os quais destacam-se os problemas estruturais (acesso aos serviços e ações 

de saúde); organizacionais, ou seja, oriundos da forma como os serviços e 

tecnologias em saúde são distribuídos e integrados; e problemas relacionados 

à gestão, que mesmo escassos na literatura, identificaram a ausência de 

planejamento específico para o controle da TB, o predomínio de atos 

gerenciais normativos e a falta de articulação entre os gestores de outros 

setores que desenvolvem atividades fundamentais na organização das ações 

da TB. 

Diante desse panorama, elaboram-se os seguintes questionamentos: 

Como as equipes de AB organizam a atenção ao usuário portador de TB no 

Rio Grande do Norte? Qual o desempenho dos serviços de saúde na atenção 

aos doentes de TB em Natal? Quais as fortalezas e fragilidades que envolvem 

a atenção à tuberculose em Natal? Há compromisso da gestão do municipio de 

Natal para o desempenho dos serviços de saúde de acordo com o PCNT? 
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2 JUSTIFICATIVA 

Não obstante os avanços obtidos com a ESF enquanto estratégia de 

reorientação do modelo de atenção substitutiva ao modelo médico-curativista, 

estudos resultantes do primeiro ciclo de avaliação do PMAQ-AB29,30 

identificaram barreiras organizacionais que dificultam o acesso dos usuários 

aos serviços de saúde, fragilidades na qualificação e formação das equipes e 

carências de infraestrutura e de materiais para o cuidado de condições 

crônicas, que somadas a outros fatores como a má distribuição das tarefas 

entre os profissionais31 e ao número reduzido de médicos nas equipes da 

ESF32 podem comprometer a efetividade das ações preconizadas pelo MS. 

A incorporação das ações de controle da TB no âmbito da APS vem 

ocorrendo gradual e desigualmente nos municípios brasileiros em resposta à 

proposta de descentralização do sistema e serviços de saúde implantada no 

país a partir da década de 1990, e recentemente, às diretrizes para integração 

das ações de vigilância em saúde com a APS33,34. Contudo, não há 

unanimidade em relação aos benefícios da descentralização. Estudos apontam 

que a atenção à TB na APS se mostra prejudicada por questões relacionadas à 

infraestrutura, à atenção proporcionada aos usuários desses serviços e à 

gestão do sistema de saúde municipal8,15,35,36. 

No que tange à gestão, a reorientação das ações de controle da TB para 

a ESF requer o compromisso político dos gestores a fim de garantir a 

sustentabilidade das ações propostas pelo PNCT. A despeito da importância do 

compromisso político no enfrentamento da doença, poucos estudos analisaram 

a gestão do programa de controle da TB no contexto da descentralização das 

ações no âmbito municipal37,38. Dentre estes, não foi identificado nenhum 

estudo que buscasse analisar, de fato, quais as ações propostas e executadas 

pela gestão no âmbito dos instrumentos oficiais de planejamento. 

Nesse contexto, considerando a relevância dos estudos de avaliação de 

programas para a tomada de decisão dos gestores, para o processo de 

planejamento, programação local e organização dos serviços de saúde, esse 

estudo emerge na perspectiva de contribuir para o entendimento dos fatores 

que contribuem e limitam a implementação das ações de TB na APS. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar os avanços e desafios da atenção primária à tuberculose no Rio 

Grande do Norte. 

3.2 Objetivos específicos: 

1. Avaliar a organização do cuidado à tuberculose na Atenção Básica do 

Rio Grande do Norte. 

2. Avaliar, na perspectiva dos profissionais de saúde, o desempenho dos 

serviços de saúde na atenção aos doentes de TB no município de 

Natal/RN. 

3. Identificar os aspectos que fortalecem e fragilizam a atenção à 

tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do 

enfermeiro  

4. Analisar o compromisso político da gestão com as ações de controle da 

tuberculose no município de Natal/RN. 
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4 MÉTODOS 

Nesta seção serão apresentados o desenho geral estudo e o cenário. Os 

demais itens desta seção como população e amostra, instrumentos e técnicas 

de coleta, e procedimentos de análise dos dados serão detalhados para cada 

objetivo específico que corresponde o artigo  produzido. 

4.1 Desenho de estudo 

Trata-se de um Estudo de Caso com triangulação de múltiplas técnicas 

de coletas de dados (questionários, entrevistas semiestruturadas e análise 

documental) e fontes de informação (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde e gestores).  Foram utilizados 

estudos com abordagem quantitativa e qualitativa de modo a dar resposta aos 

objetivos propostos. 

Este desenho de pesquisa é indicado quando se pretende conhecer um 

fenômeno complexo em profundidade, cujas influências do contexto social, 

político, econômico e cultural não podem ser controladas e quando a 

generalização é limitada ou se dá por replicação lógica39.   

4.2 Cenário 

A avaliação da organização do cuidado à tuberculose na Atenção Básica 

do Rio Grande do Norte (artigo 1) ocorreu nos meses de maio a agosto de 

2012 e teve como cenário as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado 

cujas equipes aderiram à avaliação.  O estado do Rio Grande do Norte/RN, 

localizado na região nordeste do Brasil, possui uma população estimada de 

3.408.510 habitantes, distribuída em 167 municípios40. De acordo com o 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)41, a rede de Atenção 

Básica estadual possuía, na ocasião da coleta de dados, 861 equipes de 

Atenção Básica, das quais 412 participaram do estudo. 

As demais etapas do estudo (artigos 2, 3, e 4) foram desenvolvidas no 

período de agosto de 2011 a abril de 2012 em Natal, capital do estado, que 

possui uma população de 803.739 habitantes42 e tem o Programa Saúde da 

Família implantado desde 1999. Desde então, as ações de diagnóstico, 

tratamento e controle da TB são descentralizadas para a APS, o que 

potencializa um acúmulo de aprendizado institucional e favorece a avaliação. À 
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época da coleta de dados, a rede de Atenção Básica era constituída por 54 

UBS, distribuídas em cinco Distritos Sanitários de Saúde, sendo 37 da ESF. As 

sedes dos Distritos Sanitários possuíam núcleos de atenção básica e vigilância 

epidemiológica, com profissionais que desenvolvem atividades de apoio 

técnico-gerencial às UBS. O atendimento clínico especializado era atribuído às 

policlínicas distritais e a um hospital de doenças infectocontagiosas, que 

também é porta de entrada para os doentes de TB. O diagnóstico laboratorial 

era realizado por quatro laboratórios públicos e um contratado.  

4.3 População de estudo e amosta 

4.3.1 Organização do cuidado na Atenção Básica do RN (artigo 1) 

Essa etapa do estudo utilizou os dados secundários pertencentes ao 

componente da Avaliação Externa disponíveis no banco do PMAQ-AB, 

referentes ao primeiro ciclo da avaliação. Foram arrolados profissionais e 

usuários dos serviços de saúde, de acordo com as orientações propostas pela 

coordenação nacional do programa43. Os profissionais participantes do estudo 

(n=412) foram indicados pela equipe de saúde no momento da visita dos 

avaliadores à UBS. Os avaliadores selecionaram quatro usuários, por equipe 

avaliada, presentes na UBS no dia da avaliação externa. Foram incluídos os 

usuários (n= 1650) que não passaram por consulta com médico, enfermeiro ou 

dentista no dia da entrevista; que pertenciam a área de abrangência da equipe 

avaliada; que se dirigiram a unidade nos últimos dois anos; e, por fim, aqueles 

que concordaram em fazer parte do estudo voluntariamente, com assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

4.3.2 Desempenho dos serviços de saúde na atenção aos doentes de TB no 

município de Natal/RN (artigo 2) 

Para o cálculo da amostra, considerou-se a população de profissionais 

(N=976), inseridos no CNES, distribuídos nas categorias: enfermeiro (111); 

médico (70); técnico de enfermagem (212); e Agente Comunitário de Saúde - 

ACS (583). Foram incluídos profissionais pertencentes às categorias citadas 

anteriormente que atuavam nas Unidades de Saúde da Família (USF) do 

município em junho de 2010. Excluíram-se os profissionais que estavam em 

férias, de licença médica ou aposentados. Adotou-se o erro amostral de 0,05; 
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intervalo de confiança de 95% e P (proporção populacional) de 50%, obtendo-

se por meio da equação 
2

2

0

).1.(

e

Zpp
n


  a amostra de profissionais a serem 

entrevistados. O valor obtido foi corrigido em relação à população total de 

profissionais do município utilizando a equação   
)/(1 0

0

Nn

n
n




. A partir desse 

cálculo, delimitou-se o número de 252 profissionais.  

A amostragem foi realizada de forma probabilística buscando a 

representatividade em relação à população alvo. Utilizou-se o método aleatório 

estratificado não proporcional com a finalidade de obter tamanhos de amostra 

suficientes em cada estrato para estimar com precisão o nível de qualidade 

segundo cada categoria profissional. 

 

4.3.3 Atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do 

enfermeiro (artigo 3) 

Participaram do estudo 11 enfermeiras, de equipes distintas, 

selecionadas intencionalmente representando os cinco distritos sanitários. A 

amostra foi determinada pelo grau de saturação, ou seja, repetições dos 

conteúdos sem acréscimos às respostas das questões de pesquisa44. Foram 

incluídas enfermeiras consideradas informantes-chave, apontadas pelos 

profissionais das equipes como responsáveis pelas ações de controle de TB na 

USF ou pela consolidação e encaminhamento dos dados epidemiológicos da 

USF para o nível central da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

4.3.4 A gestão municipal no controle da tuberculose: compromisso 

político?(artigo 4) 

A população do estudo foi constituída por todos os nove gestores 

delimitados como atores institucionais que participaram, em diferentes níveis, 

do processo de elaboração e ou condução das decisões das políticas do 

Programa Municipal de Controle de Tuberculose (PMCT) entre 2006 e 2012. 

Foram arrolados os coordenadores do Departamento de Vigilância em Saúde 

(1); do Departamento de Atenção Básica (1); do Setor de Vigilância 
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Epidemiológica (1); do Programa Municipal de Controle da Tuberculose (1) e 

dos Núcleos Distritais de Vigilância Epidemiológica (5). 

4.4 Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados 

4.4.1 Organização do cuidado na Atenção Básica do RN (artigo 1) 

 Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário 

eletrônico nacional, disponibilizado em tablets, com envio direto das 

informações on-line para o banco de dados do Departamento de Atenção 

Básica/Ministério da Saúde.   

O questionário original é constituído por quatro módulos: o módulo I 

corresponde à observação da UBS e visa avaliar a infraestrutura, 

equipamentos, materiais, insumos, medicamentos, imunobiológicos e testes 

diagnósticos existentes na UBS; os módulos II e III correspondem, 

respectivamente, às entrevistas estruturadas com profissional de nível superior 

das equipes de AB e com usuário da UBS; o módulo IV corresponde a um 

conjunto de informações complementares aos módulos I, II e III respondidas 

por gestores e equipes no Sistema de Gestão da Atenção Básica. 

A fim de atender os objetivos propostos no estudo, foram selecionadas 

variáveis dos módulos II, específicas da atenção aos doentes de TB oriundas 

dos subitens "equipe de AB como coordenadora do cuidado na rede de 

atenção à saúde", "atenção ao usuário portador de TB" e "promoção da saúde"; 

e do módulo III , oriundas dos subitens "acesso aos serviços de saúde" e 

"acolhimento e demanda espontânea".  

Ademais, foram selecionadas algumas variáveis que permitiram 

caracterizar o perfil dos respondentes profissionais e usuários. 

4.4.2 Desempenho dos serviços de saúde na atenção aos doentes de TB no 

município de Natal/RN (artigo 2) 

Utilizou-se um questionário (Apêndice 1) validado (conteúdo e 

construto), estruturado com 72 questões fechadas que compuseram dois 

componentes avaliativos de desempenho das UBS45, com base no referencial 

de avaliação da qualidade dos serviços de saúde considerando dois 

componentes (Estrutura e Processo) propostos por Donabedian46. A estrutura 
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continha 39 questões correspondes aos recursos ou insumos empregados 

pelas equipes da ESF no tratamento dos doentes de TB, privilegiando as 

dimensões: recursos humanos (13 subindicadores), recursos físicos (15 

subindicadores) e organização do serviço (11 subindicadores). O processo de 

atenção, composto por 33 questões, diz respeito às atividades relativas à 

utilização dos recursos, que envolvem profissionais e usuários visando à cura 

dos doentes de TB. O entrevistado respondeu cada item segundo uma escala 

dicotômica (sim e não). 

A construção do instrumento baseou-se em extensa revisão de estudos 

de avaliação da qualidade e inclusão do “Manual de Recomendações para o 

Controle da Tuberculose”2 do “Tratamento diretamente observado (TDO) da 

tuberculose na Atenção Básica: protocolo de enfermagem”5 e da série de 

artigos “Melhores práticas para o cuidado de doentes com TB”47-49, que trazem 

as ações de maior relevância para o tratamento da TB nos serviços de saúde. 

4.4.3 Atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do 

enfermeiro (artigo 3) 

Como instrumento para coleta de dados, optou-se por um roteiro de 

entrevista semiestruturado (Apêndice 2) composto por questões relativas ao 

fluxo de atendimento para os usuários suspeitos e diagnosticados com TB, à 

participação dos profissionais da ESF na atenção aos doentes e seus contatos, 

aos desafios encontrados durante o acompanhamento do tratamento e às 

facilidades e aos meios para contornar os obstáculos referidos. 

O roteiro foi elaborado pelos pesquisadores a partir de um questionário 

validado45, utilizado para avaliar o desempenho dos serviços de APS para o 

tratamento da TB. Realizou-se um estudo piloto com enfermeiros de um 

município da região metropolitana de Natal, cuja rede de serviços de saúde 

apresenta características similares ao município estudado, a fim de verificar a 

objetividade, clareza, facilidade de leitura e compreensão do conteúdo. Em 

seguida, após uma última reunião com os pesquisadores, foram realizados 

ajustes na redação visando corrigir falhas na sua compreensão. 



 
 

23 
 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, previamente agendadas 

por telefone e realizadas no local e horário trabalho. As entrevistas foram 

realizadas pelo pesquisador, gravadas em MP3 e posteriormente transcritas. 

4.4.4 A gestão municipal no controle da tuberculose: compromisso político? 

(artigo 4) 

Foram utilizadas duas técnicas de coleta de dados, a análise documental 

e entrevistas em profundidade. A análise documental é considerada como uma 

técnica de pesquisa capaz de fornecer informações úteis para avaliações 

qualitativas, de ampliar o entendimento dos objetos cuja compreensão 

necessita de contextualização histórica e sociocultural, além de agregar a 

dimensão temporal à compreensão do social50. 

A análise documental refere-se ao período de 2006 a 2012 e incluiu os 

seguintes documentos institucionais disponíveis no site oficial da SMS, 

www.natal.rn.gov.br/sms: Planos Municipais de Saúde (PMS)51,52, que orientam 

a programação das ações de saúde do município referentes aos quadriênios 

2006/2009 e 2010/2013; a Programação Anual de Saúde (PAS)53 de 2012 que 

operacionaliza as orientações expressas no PMS; os Relatórios Anuais de 

Gestão (RAG)54–58 de 2007 a 2011 que apresentam os resultados alcançados 

com a execução da Programação Anual de Saúde; além daqueles 

disponibilizados diretamente pela gestão municipal - Planos de Ação do 

Programa Municipal de Controle da Tuberculose (PMCT)59,60 de 2006 e 2008 e 

o Plano de Ação de Controle da TB do Distrito Sanitário Norte I61, elaborado em 

2006. 

Não estavam acessíveis no site da SMS e não foram disponibilizados 

pela gestão: os Relatórios das ações executadas pelo PMCT; as PAS do 

período de 2006 a 2011; e as Programações Anuais da Vigilância em Saúde 

para o período estudado. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas na sede central da 

SMS e nas sedes dos cinco distritos sanitários do município de Natal, gravadas 

em MP3 e posteriormente transcritas. Tanto o roteiro da análise documental 

quanto das entrevistas abordaram as categorias que correspondem aos 

componentes do PNCT, expostos no quadro 1. O roteiro (Apêndice 3) foi 

http://www.natal.rn.gov.br/sms
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previamente ajustado com aplicação de teste piloto com cinco gestores do 

programa municipal de controle da TB em um município da região 

metropolitana de Natal em fevereiro de 2011. 

Quadro 1. Ações que devem ser preconizadas pelo Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) de acordo com seus componentes. 

COMPONENTES AÇÕES PRECONIZADAS 

Planejamento e 

Orçamento 

Apoio técnico e financeiro para implementação das 

ações de controle da tuberculose na Atenção Primária 

em Saúde. 

Atenção à Saúde 

(Prevenção, 

assistência e 

diagnóstico) 

Captação de sintomáticos; realização do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO); acompanhamento dos 

doentes em tratamento; oferta de vacina BCG e teste 

tuberculínico; atividades educativas. 

Informação 

Estratégica 

(Vigilância 

epidemiológica e 

monitoramento e 

avaliação) 

Notificação e investigação de casos; realização de 

visitas domiciliares aos doentes; busca de faltosos e 

contatos; realização de busca ativa de sintomáticos 

respiratórios e exames de contatos de casos de 

tuberculose bacilíferos; monitoramento e avaliação de 

indicadores epidemiológicos. 

Desenvolvimento 

Humano e 

Institucional 

Atividades de educação permanente; realização de 

seminários e oficinas para discussão sobre a melhoria 

no controle da tuberculose; apoio técnico às unidades 

de saúde para desenvolvimento de ações de controle 

da tuberculose na comunidade. 

Comunicação e 

Mobilização Social  

Mobilização da comunidade para articulação com as 

instâncias formais de controle social; elaboração e 

implantação de projetos de educação em saúde, 

comunicação e mobilização social; produção de 

material educativo e informativo para divulgação das 

ações de promoção e prevenção da tuberculose. 

Pesquisa 

Realização de pesquisas para produção de 

conhecimento sobre a situação epidemiológica da 

tuberculose e comorbidades. 
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4.5 Procedimentos de Análise dos Dados 

4.5.1 Organização do cuidado na Atenção Básica do RN (artigo 1) 

Os dados foram analisados por técnicas descritivas com o programa 

Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS version 17.0 for 

Windows). 

4.5.2 Desempenho dos serviços de saúde na atenção aos doentes de TB no 

município de Natal/RN (artigo 2) 

Realizou-se uma estimação da conformidade de cada indicador 

composto e subindicador utilizando as fórmulas apropriadas da amostragem 

estratificada não proporcional, considerando o peso amostral de cada estrato 

para as estimativas totais. Os dados foram analisados descritivamente por 

medidas de frequência absoluta e relativa para as variáveis categóricas e por 

medidas de tendência central e dispersão para as variáveis contínuas. O teste 

Qui-quadrado de Pearson com nível de significância (p<0,05) foi utilizado para 

verificar associações entre ações desenvolvidas durante o tratamento de TB e 

as categorias profissionais. A análise da variabilidade da qualidade da atenção 

aos doentes de TB entre as USF do município foi realizada a partir de um  

ponto de referência  estipulado em 80%  para medir o padrão mínimo de 

qualidade, e apresentada através de gráficos do tipo Box-Plot. O diagrama de 

Pareto, elaborado a partir uma tabela de frequências absolutas e relativas de 

não cumprimentos dos indicadores, permitiu representar graficamente os 

indicadores prioritários de melhoria. 

4.5.3 Atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do 

enfermeiro (artigo 3) 

Os dados foram sistematizados com o auxílio do software Alceste® 

(Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto), versão 

4.9, criado em 1979. Esta técnica62 possibilita a exploração da estrutura e a 

organização do discurso dos atores sociais, bem como permite o acesso às 

relações entre os universos lexicais. O software agrupa as raízes semânticas e 

define as classes considerando a ocorrência, coocorrência e a função da 

palavra dentro do texto analisado (corpus). 
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Após a produção do relatório pelo Alceste®, foi solicitada a quatro 

consultores ad hoc a colaboração para a definição dos nomes dos eixos e das 

classes. Foram feitos convites, e, após o aceite, foram disponibilizados: o 

relatório do programa, o dicionário de siglas elaborado pelos autores, e uma 

planilha onde foram preenchidos os nomes dos eixos e classes. Os nomes dos 

eixos e classes finais foram decididos em conjunto com os autores a partir das 

sugestões dos consultores ad hoc. Em seguida, realizou-se a análise temática 

de acordo com Bardin63. 

4.5.4 A gestão municipal no controle da tuberculose: compromisso político? 

(artigo 4) 

A análise documental foi realizada tomando-se como referência as 

ações de maior relevância que traduzem os objetivos da APS no controle da 

TB em termos de resultados de prevenção e tratamento. Tais ações estão 

expressas nos seis componentes do PNCT e detalhadas no Manual de 

Recomendações para o Controle da Tuberculose2) e no Protocolo de 

Enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose5. 

Elaborou-se uma matriz de análise para, a partir dos componentes do PNCT, 

identificar, nos instrumentos de gestão, as metas, as estratégias, as ações 

executadas e os resultados obtidos no controle da TB durante o período 

estudado. 

Os dados das entrevistas foram submetidos à Análise de Conteúdo63, 

seguindo as seguintes etapas: pré-análise; exploração do material ou 

codificação; tratamento dos resultados; inferência; e interpretação. 

4.6 Aspectos éticos 

Todas as etapas do estudo foram conduzidas de acordo com as 

diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, vigente à 

época da coleta, que regulamenta as normas aplicadas a pesquisas que 

envolvem, diretamente ou indiretamente, seres humanos. 

A avaliação da organização do cuidado à tuberculose na Atenção Básica 

do Rio Grande do Norte, sendo um recorte do projeto multicêntrico “Avaliação 

da atenção básica no Brasil: estudos multicêntricos integrados sobre acesso, 

qualidade e satisfação dos usuários”, foi aprovada pelo Comitê de Ética da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o número de parecer 21904, 

de 13 de março de 2012 (Anexo 1). 

As demais etapas da pesquisa integram o projeto “Estratégia DOTS 

(Tratamento Diretamente Observado de Curta Duração) no tratamento da 

tuberculose: desempenho da atenção básica no município de Natal/RN”, que 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Parecer nº 338/2011, de acordo com a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e das diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos (Anexo 2). 

As informações sobre a pesquisa (identificação do pesquisado, objetivos 

de estudo, relevância, metodologia) foram repassadas aos participantes que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 4) em que 

os mesmos atestaram a voluntariedade de participação no estudo, a retirada, a 

qualquer momento, da pesquisa, sem prejuízos pessoais ou profissionais, 

garantia de esclarecimentos antes, durante e depois da pesquisa e a 

autorização da divulgação dos resultados no relatório da pesquisa. 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS 

Por indicação do Programa de Pós-Graduação em Ciencias da Saúde da 

UFRN, esta seção com os artigos produzidos substitui a seção Resultados do 

formato tradicional de tese.  

5. 1 Artigo 1 

O artigo “Organização do cuidado à tuberculose na Atenção Básica do Rio 

Grande do Norte” foi publicado em 15/07/2015 no volume 09, n.(Supl.6), julho 

2015, na Revista de Enfermagem da UFPE On line (REUOL). 

A Revista possui Qualis B5 para Medicina II e Qualis B2 para Enfermagem. 
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RESUMO 

Objetivo: avaliar a organização do cuidado à tuberculose (TB) na atenção básica do 

Rio Grande do Norte. Método: estudo descritivo, de corte transversal, recorte de um 

projeto multicêntrico, baseado nos dados secundários do componente Avaliação 

Externa disponíveis no banco do PMAQ-AB, referentes ao primeiro ciclo de avaliação, 

realizado em 2012. Os dados foram analisados pelo programa SPSS for Windows. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer 21904. 

Resultados: embora 27,7% dos serviços de saúde não possuam protocolos 

assistenciais, 97,3% e 95,6% das equipes solicitam baciloscopia e radiografia de tórax, 

respectivamente; 63,1% das equipes acompanham o tratamento diretamente 

observado (TDO), mas apenas 57,3% realizam a busca ativa de pacientes faltosos a 

esta modalidade de tratamento. Conclusão: a inexistência de procolocos 

assistenciais em uma parcela dos serviços de saúde se revelou como uma das 

principais fragilidades no cuidado aos doentes. Descritores: Tuberculose; Avaliação 

em Saúde; Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família. 

 

ABSTRACT 

Objective: to evaluate the care organization of tuberculosis (TB) in primary care in 

Rio Grande do Norte. Method: descriptive study, cross-sectional cut of a multicenter 

project, based on the External Evaluation component of secondary data available in 

PMAQ-AB bank, for the first evaluation cycle conducted in 2012. Data were analyzed 

using SPSS software for Windows. The Research Ethics Committee, Opinion 21904, 

approved the research project. Results: although 27.7% of health services have not 

care protocols, 97.3% and 95.6% of the teams requesting smear and chest X-ray, 

respectively; 63.1% of the teams accompany the directly observed treatment (TDO), 

but only 57.3% conducts an active search for missing patients to this treatment 

modality. Conclusion: the lack of assistance protocols in a portion of health services 

has proved to be one of the main weaknesses in patient care. Descriptors: 

Tuberculosis; Health Evaluation; Primary Health Care; Family Health Strategy. 

RESUMEN 

Objetivo: evaluar la organización del cuidado a la tuberculosis (TB) en la atención 

básica de Rio Grande do Norte. Método: estudio descriptivo, de cohorte transversal, 

recorte de un proyecto multi-céntrico, basado en los datos secundarios del 

componente Evaluación Externa disponibles en el banco de PMAQ-AB, referentes al 

primer ciclo de evaluación, realizado en 2012. Los datos fueron analizados por el 

programa SPSS for Windows. El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité 

de Ética en Investigación, parecer 21904. Resultados: aunque 27,7% de los servicios 

de salud no posean protocolos asistenciales, 97,3% y 95,6% de los equipos solicitan 

baciloscopia y radiografía de tórax, respectivamente; 63,1% de los equipos 

acompañan el tratamiento directamente observado (TDO), pero apenas 57,3% realiza 

la búsqueda activa de pacientes faltosos a esta modalidad de tratamiento. 

Conclusión: la inexistencia de protocolos asistenciales en una porción de los servicios 

de salud, se reveló como una de las principales fragilidades en el cuidado a los 

enfermos. Palabras clave: Tuberculosis; Evaluación en Salud; Atención Primaria a la 

Salud; Estrategia Salud de La Familia. 
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Apesar dos avanços científicos alcançados nas últimas décadas, a tuberculose (TB) 

ainda se mantém como um relevante problema de saúde pública global. Em 2013, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou em nove milhões de pessoas que a 

tiveram e, destas, 1,5 milhões morreram em decorrência.1 Ela está fortemente 

associada às desigualdades sociais, cerca de 95% dos casos são diagnosticados nos 

países em desenvolvimento2, onde populações com dificuldades no acesso e na 

utilização dos serviços de saúde são mais acometidas.3 

O Brasil faz parte dos 22 países com a maior carga de TB notificada no mundo, 

ocupando a 16ª posição em número absoluto de casos.1 Em 2013, o país apresentou 

uma incidência de 46/100.000 e mortalidade de 2,2 para cada 100.000 habitantes, 

com variações entre as regiões, estados e municípios. As regiões Norte, Sudeste e o 

Nordeste possuem os mais altos coeficientes de incidência: 45,2; 37,1 e 34,7 de casos 

por 100 mil  habitantes, respectivamente1. Entre os estados do Nordeste, destacam-

se Pernambuco (49,6), Ceará (38,9); e o Rio Grande do Norte com a taxa de 

incidência de 32,2 casos/100.000 habitantes.1,4  

O Ministério da Saúde (MS), por intermédio do Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), adota estratégias para detectar 70% dos casos pulmonares 

bacilíferos, curar 85% dos casos notificados e reduzir o abandono do tratamento a 

menos que 5%. Nesta perspectiva, o PNCT propõe a expansão das ações de controle 

da TB na rede de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 

descentralizando as ações dos centros de referência para os serviços de Atenção 

Básica (AB), através do Programa de Agentes Comunitários (PACS) e da Estratégia 

Saúde da Família (ESF).5 

Os casos suspeitos de TB devem ser captados, atendidos e vinculados a AB por 

meio da ESF ou das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os casos diagnosticados pelos 

serviços especializados devem ser recebidos e acompanhados pelas equipes da AB, 

que devem conduzir o Tratamento Diretamente Observado (TDO) e a investigação dos 

contatos. Dessa forma, as equipes de AB exercem um papel de fundamental 

importância no diagnóstico oportuno e acompanhamento dos doentes.5,6 

Embora a cultura de avaliação de políticas e programas ainda seja incipiente no 

Brasil7, alguns estudos recentes  avaliaram o desempenho, o diagnóstico oportuno, a 

acessibilidade8 -13,  a atuação dos profissionais de saúde14-7, a oferta de serviços e 

iniquidades sociais relacionadas com a TB.18 Numa perspectiva complementar, a 

despeito da exitência de várias  iniciativas governamentais 4, que visam avaliar e 

qualificar as ações de vigilância e controle da TB no SUS, só recentemente o MS tem 

divulgado os resultados destes estudos.  

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

(PMAQ-AB) se apresenta como uma das mais importantes iniciativas do MS, cujo 

objetivo é estimular a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da AB, 

garantindo um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, e 

assim possibilitando maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à AB.19 Através dessa avaliação de âmbito nacional, realizou-se o 

recenseamento de todos os estabelecimentos de saúde em nível de AB com enfoque 

na infraestrutura, como também das Equipes de Atenção Básica (EAB), que aderiram 

à avaliação. As equipes foram avaliadas quanto à estrutura, gestão e satisfação dos 
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usuários.20 Dentre vários indicadores de avaliação da AB, o primeiro ciclo do PMAQ-AB 

contemplou uma série de indicadores que avaliou a qualidade do tratamento da TB, 

sendo esses resultados apresentados neste artigo. 

Tendo em vista os fatos expostos e a relevância do tema para gestão dos 

programas municipais e estudual de TB, esse estudo tem como objetivo avaliar a 

organização do cuidado à tuberculose na atenção básica do Rio Grande do Norte, 

visando, assim, contribuir para identificação de fortalezas e fragilidades que 

envolvem a atenção aos doentes, subsidiar o planejamento e a progamação de ações 

de controle e tratamento da doença nos territórios. 

 

Estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa, recorte do 

projeto multicêntrico “Avaliação da atenção básica no Brasil: estudos multicêntricos 

integrados sobre acesso, qualidade e satisfação dos usuários” 

O estudo aqui apresentado foi realizado no estado do Rio Grande do Norte/RN, 

localizado na região Nordeste do Brasil, que possui um população estimada, em 2014, 

de 3.408.510 habitantes, distribuída em 167 municípios, ocupando uma área total de 

167,263 km 21. Possui atualmente 861 equipes de atenção básica22, das quais 412 

aderiram à avaliação.  

Foram arrolados profissionais e usuários dos serviços de saúde, de acordo com as 

orientações propostas nacionalmente.20 Os profissionais participantes do estudo 

foram indicados pela equipe de saúde no momento da visita dos avaliadores à 

unidade básica.  

Os avaliadores selecionaram quatro usuários, por equipe avaliada, presentes na 

unidade de saúde no dia da avaliação externa. Foram incluídos os usuários que não 

passaram por consulta com médico, enfermeiro ou dentista no dia da entrevista; que 

pertenciam a área de abrangência da equipe avaliada; que se dirigiram a unidade nos 

últimos dois anos; e, por fim, aqueles que concordaram em fazer parte do estudo 

voluntariamente, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

blocos específicos (saúde da mulher, pré-natal, criança, hipertensão, diabetes) foram 

aplicados de acordo com o perfil do usuário entrevistado. 

O estudo é  baseado nos dados secundários pertencentes ao componente da 

Avaliação Externa disponíveis no banco do PMAQ-AB, referentes ao primeiro ciclo da 

avaliação, realizado em 2012, no estado do Rio Grande do Norte (RN). Como 

instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário eletrônico nacional , 

disponibilizado em tablets, com envio direto das informações on-line para  o banco 

de dados do Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde (DAB/MS).  

O questionário original é constituído por quatro módulos: o módulo I corresponde 

à observação da UBS e visa avaliar a infraestrutura, equipamentos, materiais, 

insumos, medicamentos, imunobiológicos e testes diagnósticos existentes na UBS; os 

módulos II e III correspondem, respectivamente,  às entrevistas estruturadas com 

profissional de nível superior das equipes de AB e com usuário da UBS; o módulo IV 

corresponde a um conjunto de informações complementares aos módulos I, II e III 

respondidas por gestores e equipes no Sistema de Gestão da Atenção Básica. 

A fim de atender os objetivos propostos nesse artigo, foram selecionadas variáveis 

dos módulos II, específicas da atenção aos doentes de TB oriundas dos sub-itens 
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"equipe de AB como coordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde", "atenção 

ao usuário portador de TB" e "promoção da saúde"; e  do módulo III , oriundas dos 

subitens "acesso aos serviços de saúde" e "acolhimento e demanda espontânea". As 

informações derivadas do módulo II representam apenas as EAB que aderiram de 

forma voluntária ao programa. Portanto, não retratam o total das EAB existentes no 

Rio Grande do Norte. 

Ademais, foram selecionadas algumas variáveis que permitiram caracterizar o 

perfil dos respondentes profissionais e usuários. Todas as variáveis estudadas podem 

ser observadas nas tabelas expostas na sessão resultados. 

O trabalho de campo foi realizado em todos os 167 municípios do estado, no 

período de maio a agosto de 2012. A equipe de coleta foi composta por vinte 

auxiliares de pesquisa e cinco pesquisadores supervisores. Como estratégia de 

uniformização da coleta, toda a equipe foi capacitada na temática e na metodologia, 

dentro de parâmetros nacionais e em oficina estadual promovida pela coordenação 

do projeto. A aplicação do questionário contou com a programação eletrônica do 

instrumento e, ainda, com critérios internos de validação dos dados que asseguraram 

a confiabilidade das informações registradas, assim tem-se: tempo mínimo e máximo, 

considerado dentro dos padrões de normalidade para aplicação do instrumento; data 

e horário de início e término da aplicação do instrumento; proporção de respostas 

marcadas com a alternativa “não sabe/não respondeu”; correspondência nas 

coordenadas geográficas; respostas com cinco caracteres ou mais repetidos. 

Os dados foram analisados por técnicas descritivas com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences for Windows (SPSS version 17.0 for Windows). 

A pesquisa seguiu a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

com o número de parecer 21904, de 13 de março de 2012.  

 

Foram entrevistados 412 profissionais, sendo 387 (93,9%) enfermeiros, 16 (3,9%) 

médicos e nove (2,2 %) dentistas. A média do tempo de atuação desses profissionais 

nas equipes é de 3,3 anos (DP = 3,4). Quanto à formação complementar, 85% dos 

respondentes afirmaram que possuem ou estão cursando algum tipo de pós-

graduação, sendo que 46% são especialistas na área de saúde coletiva e 33,3% estão 

em fase de andamento de algum curso da referida área, conforme pode ser 

observado na tabela 1.  

Tabela 1. Perfil dos profissionais entrevistados de acordo com a área de formação 
complementar. Rio Grande do Norte, 2012. 

Área de formação Concluída Em andamento 

N % n % 

Especialização em Medicina de Família e 
Comunidade 

2 0,6 35 20,5 

Especialização em Saúde da Família 78 24,9 22 12,8 
Especialização em Saúde Pública/Saúde Coletiva 64 20,5 92 53,8 

1,2 Possui outra especialização 161 51,5 2 
Mestrado em Saúde da Família 2 0,6 1 0,6 
Mestrado em Saúde Pública/Saúde Coletiva 1 0,3 9 5,2 
Residência em Medicina de Família e Comunidade 2 0,6 4 2,3 
Residência em Saúde da Família 2 0,6 3 1,8 
Doutorado em Saúde da Família 1 0,3 3 1,8 

RESULTADOS 
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Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, primeiro ciclo, 2012. 

 

Foram entrevistados também 1650 usuários, destes, houve predominância do sexo 

feminino (83,3%) e de faixa etária entre 20-39 anos (49%). Quanto à escolaridade, a 

maior parte dos entrevistados (71,5%) não respondeu ou não soube referir a própria 

escolaridade, enquanto 14,4% afirmaram que estudaram entre um a três anos, 

conforme descrito na Tabela 2. 

Tabela 2. Caracterização da amostra de usuários segundo variáveis sociais 
dos participantes do PMAQ. Rio Grande do Norte, 2012. 

Variáveis  n % 

Sexo  Masculino 276 16,7 

Feminino 1374 83,3 

Total 1650 100,0 

Faixa etária 16-19 66 5,9 

20-39 773 49,0 

40-59 518 31,4 

60 ou mais 267 12,1 

Não sabe/não respondeu 26 1,6 

Total 1650 100,0 

Escolaridade Não estudou 79 4,8 

1-3 anos  237 14,4 

4-7 anos 140 8,4 

8-11 anos 12 0,8 

12 ou mais 2 0,2 

Não sabe/não respondeu 1180 71,5 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, primeiro ciclo, 2012. 

 

 

Organização do cuidado aos doentes de TB na perspectiva das equipes 

Com relação as ações de controle da tuberculose realizadas pelas equipes, 72,3% 

dos profissionais afirmaram que suas equipes possuem protocolos com definições de 

diretrizes terapêuticas para a TB. Quando questionados sobre os exames solicitados 

para o diagnóstico da doença, 97,3%  e 95,6 referiram solicitar a baciloscopia de 

escarro e a radiografia de tórax, respectivamente. 

No que se refere ao registro do número de usuários com TB, 76,5% dos 

profissionais responderam que a EAB possuía esses registros. Dados semelhantes 

foram observados em relação a existência de ficha de notificação compulsória de 

casos de TB, onde se observou que 78,9% das equipes possuem esse instrumento de 

registro na UBS. Com relação ao Tratamento Diretamente Observado (TDO), 63,1% 

dos entrevistados afirmaram que acompanham o TDO, no entanto, apenas 57,3% das 

equipes realizam a busca ativa dos pacientes faltosos a essa modalidade de 

tratamento, como pode ser observado na Tabela 3. 

No que concerne as atividades educativas e de promoção à saúde direcionadas 

para a TB, 66,5% dos profissionais afirmaram que realizam tais atividades, enquanto 
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que a maioria dos entrevistados, cerca de 81,6%,  relatou que a equipe promove 

atividades com grupos de intervenção educacional com enfoque de orientar sobre 

doenças transmissíveis, entre elas a TB, conforme a necessidade do território. 

 

Tabela 3. Frequência absoluta e relativa das variáveis específicas da atenção ao doente de 
tuberculose na perspectiva das equipes de AB no Rio Grande do Norte em 2012. 

Variáveis n % 

Existência de protocolos com definição de tratamento da TB   
Sim 298 72,3 
Não 110 26,7 
Não sabe/Não respondeu 4 1,0 
Solicitação de baciloscopia   
Sim 401 97,3 
Não 11 2,7 
Solicitação de radiografia de tórax   
Sim 394 95,6 
Não 18 4,4 
Existência de registro do número de usuários com TB   
Sim 315 76,5 
Não 85 20,6 
Não sabe/Não respondeu 12 2,9 
Existência de ficha de notificação de casos de TB   
Sim 325 78,9 
Não 1 0,2 
Não se aplica* 85 20,6 
Não sabe/Não Respondeu 1 0,2 
Acompanhamento de TDO   
Sim 260 63,1 
Não 53 12,9 
Não se aplica* 85 20,6 
Não sabe/Não respondeu 14 3,4 
Busca ativa de faltosos do TDO   
Sim 236 57,3 
Não 62 15,0 
Não se aplica* 85 20,6 
Não sabe/Não respondeu 29 7,0 
Realização de ações educativas e de promoção da saúde    
Sim 274 66,5 
Não 138 33,5 
Realização de grupos com enfoque de orientar doenças 
transmissíveis, incluindo a TB 

  

Sim 336 81,6 
Não 76 18,4 

Fonte. Banco de dados PMAQ-AB, primeiro ciclo, 2012. *Inexistência de usuários com TB no 
território. 

 

Avaliação do cuidado na perspectiva dos usuários 

Quando questionados sobre o acesso aos serviços de saúde, a maioria dos usuários 

entrevistados considerou perto (65,5%)  e razoável (21,0%)  a distância da sua casa 

até a unidade de saúde. Quase 90% dos respondentes afirmaram que a UBS funciona 

os cinco dias da semana, embora 39,8% dos usuários relataram que o médico não está 

presente na unidade de saúde durante todos os horários de funcionamento. 

No que diz respeito ao acolhimento à demanda espontânea, 40,7% e 17,9% dos 

usuários entrevistados o consideraram bom e muito bom, respectivamente, enquanto 
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apenas 0,2% consideraram muito ruim. Quando acolhidos, 55,1% dos usuários 

afirmaram que sempre recebem orientações que atendem as suas necessidades, 

enquanto para 14,7% dos usuários tais orientações não suprem suas carências. A 

maior parte dos respondentes (88%) é sempre respeitada pelos profissionais em 

relação aos seus hábitos culturais, costumes e religião. As frequências absoluta e 

relativa das variáveis que mediram o acesso e acolhimento à demanda espontânea 

estão expostas na tabela 4. 

Tabela 4. Frequência absoluta e relativa das variáveis relacionadas de acesso e acolhimento 
à demanda espontânea. Rio Grande do Norte, 2012. 

Variáveis n % 

Distância da casa até a UBS   
Perto 1080 65,5 
Razoável 347 21,0 
Longe 220 13,3 
Não sabe/Não respondeu 3 0,2 
Funcionamento da UBS durante os cinco dias da semana   
Sim 1434 86,9 
Não 153 9,3 
Não sabe/Não respondeu 63 3,8 
Presença do médico na unidade de saúde ou em atividades no bairro 
durante o funcionamento UBS 

  

Sim 907 55,0 
Não 656 39,8 
Não sabe/Não informou 87 5,3 
Opinião sobre o acolhimento ao procurar a UBS   
Muito bom 295 17,9 
Bom 671 40,7 
Razoável 202 12,2 
Ruim 5 0,3 
Muito ruim 4 0,2 
Não se aplica ** 472 28,6 
Não sabe/Não respondeu 1 0,1 
 As orientações dos profissionais atendem às necessidades   
Sim, sempre 909 55,1 
Sim, algumas vezes 243 14,7 
Não 22 1,3 
Não sabe/Não respondeu 476 28,8 
Respeitado(a) pelos profissionais em relação aos seus hábitos culturais, 
costumes e religião 

  

Sim, sempre 1452 88,0 
Sim, algumas vezes 149 9,0 
Não 44 2,7 
Não sabe/Não respondeu 5 0,3 

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, primeiro ciclo, 2012. ** Nunca precisou ir à UBS sem hora 
marcada. 

 

 

O estudo traz uma visão panorâmica da atenção à tuberculose no estado do RN, 

desenhada a partir de indicadores estruturais e de processo. Assim, contribui para a 

compreensão dos fatores que limitam e fortalecem a prática das equipes avaliadas, 

possibilita a identificação das prioridades do cuidado com os usuários e pode servir 

de apoio a gestão e as próprias equipes no planejamento de ações voltadas à 

população. 
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Atualmente, no Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada a 

principal porta de entrada do paciente de TB na Atenção Básica. O PNCT privilegia a 

descentralização das medidas de controle para os serviços de saúde da AB a fim de 

ampliar o acesso da população às ações de diagnóstico e controle da doença.5  

Nessa perspectiva, o MS estabelece normas técnicas e operacionais, que orientam 

a prática das equipes de saúde da AB e dos demais níveis de atenção. Tais 

orientações estão disponibilizadas em publicações impressas e digitalizadas que 

trazem as ações de maior relevância para o controle e tratamento da TB nos serviços 

de saúde e devem nortear o atendimento aos doentes 5,23,24. A despeito da 

disponibilização dessas publicações pelo MS, o estudo em questão evidenciou que 

cerca de 25% das equipes de saúde não possuem nenhum protocolo assistencial com 

definições de diretrizes terapêuticas para a TB. Resultados semelhantes foram 

descritos no estudo de Garnelo et al 2 ao analisar a base de dados do PMAQ-AB da 

região Norte e do Brasil, revelando uma fragilidade na estrutura organizacional dos 

serviços de saúde, que pode redundar em dificuldades no diagnóstico e 

acompanhamento dos casos e contatos de TB.  

Com relação à solicitação dos exames de diagnóstico, o estudo mostrou que a 

maioria das equipes está solicitando a baciloscopia de escarro e a radiografia de 

tórax. A baciloscopia de escarro é o principal exame de diagnóstico de tuberculose 

responsável por diagnosticar de 60 a 80% dos casos de TB pulmonar. O PNCT 

recomenda que as unidades de saúde devem receber as amostras coletadas no 

domicílio e mantê-las refrigeradas na UBS até o seu processamento pelo laboratório 

responsável 23. Portanto, é necessário que a gestão organize o fluxo de 

encaminhamento das amostras aos laboratórios e retorne os resultados em tempo 

hábil. Nesse estudo, não foi verificado o acesso aos exames e resultados, e sim, 

apenas à solicitação dos exames. Em um estudo realizado em Natal 26, capital do RN, 

os autores evidenciaram que apesar da existência de formulários para solicitação do 

exame de escarro e da disponibilidade de potes para coleta do material, algumas 

unidades de saúde apresentaram indicadores operacionais insatisfatórios para os 

parâmetros do MS.  

O PNCT monitora a situação epidemiológica da doença através de uma série de 

dados epidemiológicos e operacionais produzidos pelos serviços de saúde, cujos 

registros ocorrem em diversos documentos. Os resultados encontrados mostram que 

um percentual elevado de equipes não dispõe sequer do registro do número de 

usuários com TB. Com relação à existência da ficha individual de 

notificação/investigação (FIN) dos casos da doença, a pesquisa considerou que a 

ausência de indivíduos com TB no território isentaria a obrigação da existência da FIN 

nas UBS. Nesse caso, os entrevistadores assinalaram como resposta a opção NÃO SE 

APLICA. No entanto, os autores consideram que tal documento deve estar sempre 

disponibilizado em todos os serviços de saúde devido à obrigatoriedade imputada 

legalmente para os casos de doenças infectocontagiosas conforme a Portaria 

ministerial nº 1.271, de 6 de junho de 2014,27 portanto, o dado coletado pode não 

traduzir a realidade dos serviços avaliados, revelando uma limitação na elaboração 

do instrumento de pesquisa. 

A organização Mundial da Saúde reconhece o TDO como uma estratégia capaz de 

aumentar a adesão ao tratamento, diminuir a multirresistência às drogas e reduzir a 

taxa de abandono 5,23. O baixo percentual de acompanhamento e busca ativa de 
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faltosos ao TDO encontrados nesse estudo são semelhantes ao encontrados por Alves 

et al 28 e corroboram com os achados de Villa et al 10 no que diz respeito ao  

desempenho incipiente do TDO em municípios nordestinos, revelando a fragilidade 

das equipes da ESF em incorporar essa atividade ao conjunto de ações de controle 

realizadas na AB.  

No que se refere à realização de ações educativas e de promoção da saúde, os 

resultados evidenciam que 1/3 das equipes não realizam essas atividades. Outros 

estudos17,29 realizados com profissionais da ESF também relatam as dificuldades das 

equipes em promover ações de educação em saúde. A desvalorização das ações 

educativas, por esses profissionais, em seu processo de trabalho, contraria as 

orientações da Política Nacional de Atenção Básica6 e retrata a dificuldade da equipe 

em desenvolver atividades pautadas em um modelo de vigilância e promoção da 

saúde. 

Considerando a perspectiva dos usuários, cabe destacar a avaliação positiva 

relatada pelos usuários em relação ao acesso geográfico e ao funcionamento das 

unidades de saúde durante os cinco dias da semana. Esses resultados podem estar 

associados à ampliação dos serviços da rede básica de saúde estimulada pela atual 

política que reorganiza a AB a partir da ESF.6 Por outro lado, a ausência dos médicos 

na UBS ou em atividades no bairro durante o funcionamento da unidade, relatada por 

cerca de 40% dos usuários, pode ser um fator desfavorável ao diagnóstico e 

tratamento dos doentes de TB30, além de sobrecarregar outros profissionais em 

algumas atribuições gerais inerentes à equipe de saúde.31 

No que tange ao acolhimento dos usuários nos serviços de saúde quando estes 

demandam o serviço espontaneamente, evidenciou-se um bom nível de satisfação em 

relação às orientações prestadas pelos profissionais. Nessa perspectiva, um estudo32 

reitera a importância do preparo da equipe e do acolhimento ordenado no sentido de 

diminuir o retardo do diagnóstico em sintomáticos respiratórios, enquanto outro33 

alertou para a importância de valorizar aspectos culturais inerentes à doença e ao 

doente, no sentido de organizar a atenção à tuberculose na atenção básica.  

Admite-se a possibilidade de vieses de informação decorrentes da seleção dos 

profissionais entrevistados, cujas equipes participantes foram aquelas escolhidas pela 

gestão por apresentarem melhor estrutura organizacional, levando a conjecturar a 

existência de uma situação real menos favorável que a apresentada. Além disso, é 

importante considerar que as equipes que aderiram ao PMAQ-AB recebem incentivos 

financeiros adicionais do MS, o que pode influenciar os profissionais a omitir pontos 

negativos do seu processo de trabalho. 

Trata-se de um estudo sobre os serviços de saúde da AB do Rio Grande do Norte. 

Não pode ser generalizado a todos os municípios brasileiros, mas é possível que os 

dados representem municípios do Nordeste ou de outras regiões com características 

organizacionais semelhantes. 

Acredita-se que estudos subsequentes, referentes aos outros ciclos do PMAQ-AB, 

possam aprofundar o conhecimento de pontos importantes não revelados nesse 

estudo, tais como a execução do TDO e o acesso aos insumos, medicamentos, exames 

e resultados. 
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As equipes de saúde avaliadas demonstraram compreender a importância de 

solicitar os dois principais exames de diagnóstico da TB.  No entanto, a inexistência 

de procolocos assistenciais, em uma parcela dos serviços de saúde, se revela como 

uma das principais fragilidades no cuidado aos doentes, tendo em vista que esses 

documentos orientam as práticas das EAB de acordo com consensos estabelecidos 

internacionalmente. Outros obstáculos como o não acompanhamento do TDO, 

ausência de busca ativa dos pacientes faltosos a essa estratégia, falhas no registro 

dos casos de TB e a baixa realização de ações preventivas e educativas podem 

comprometer o sucesso do tratamento dos doentes, propiciar o aumento do 

abandono e dificultar o monitoramento e vigilância dos casos de tuberculose.  

Apesar das dificuldades evidenciadas a partir da visão das EAB, os usuários 

sinalizaram pontos positivos em relação ao acesso aos serviços de saúde e ao 

acolhimento e respostas às demandas espontâneas. Contudo, a ausência do médico 

na unidade de saúde ou em atividades externas durante o funcionamento da UBS, 

associada aos demais obstáculos supracitados, pode dificultar a integralidade do 

cuidado e o trabalho interdisciplinar, promovendo resultados epidemiológicos 

desfavoráveis. 
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5.2 Artigo 2 

O Artigo “Desempenho dos serviços de saúde no atendimento à tuberculose 

em município do nordeste do Brasil” foi submetido, no dia 24 de novembro de 

2014, em língua inglesa com o título “Performance of health services on 

tuberculosis care in a municipality of north-eastern Brazil: a cross-sectional 

study” ao periódico BMC Health Services Research. Encontra-se em processo 

de avaliação final. A Revista possui fator de impacto 1,71 e Qualis B1 para 

Medicina II. 

 

Resumo 

Introdução: No Brasil, e em outros países prioritários ao controle da tuberculose, 

pouco se dispõe de avaliações sobre estruturas e processos que norteiam boas práticas 

de cuidados primários.  O objetivo deste estudo é avaliar, na perspectiva dos 

profissionais de saúde, o desempenho dos serviços de saúde na atenção aos doentes de 

tuberculose em município do Nordeste do Brasil. 

Método  

Estudo transversal, realizado em Natal/Rio Grande do Norte/Brasil, entre agosto de 

2011 e fevereiro de 2012. Foram aplicados questionários com 240 profissionais da 

Saúde da Família (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 

comunitários). Analisaram-se os componentes estrutura e processo, através de estatística 

descritiva, significância,  blox-plot e diagrama de Pareto.   

Resultados 

Quanto à estrutura, constatou-se envolvimento na atenção à tuberculose de 100% dos 

enfermeiros, médicos e agentes comunitários e 73,9% dos técnicos de enfermagem.  

Participaram de capacitação 96,6% dos enfermeiros, 84,1% dos médicos, 13,6% dos 

técnicos de enfermagem e 38,7% dos agentes comunitários. O relato de acesso à ficha 

diária de TDO foi de 63,7%, ao livro de registro de 69,9%; a disponibilidade de potes de 

78,2%; articulação com outros níveis de atenção, 83,4%; dificuldade de apoio a TDO, 

65,2%. Para processos, as informações sobre a doença alcançou 99,7%; oferta de TDO 

nas unidades, 51,5%; ações educativas, apenas 31,5%. A maior variabilidade foi na 

capacitação dos profissionais com amplitude 17,4 - 89,4 e intervalo interquartil 44,8 - 
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66,2. Houve diferença significativa (p<0,05) para envolvimento dos profissionais no 

atendimento, capacitação profissional e acesso aos instrumentos de registro e TDO.  

Conclusões  

Embora a incorporação sistemática das ações de atenção aos doentes de tuberculose à 

rotina de trabalho das equipes de saúde represente um avanço no desempenho dos 

serviços de saúde, algumas fragilidades podem dificultar a sustentabilidade das ações de 

TB na APS, tais como: a baixa capacitação profissional, dificuldades para a realização 

do TDO, e a falta de padronização na distribuição de insumos e no uso de instrumentos 

de registro para diagnóstico epidemiológico e operacional da TB. 

Palavras-chave: Tuberculose, Avaliação de Serviços de Saúde, Atenção Primária à 

Saúde, Assistência à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

Apesar de ser tratável e curável com medicamentos de alta eficácia e baixo 

custo, a tuberculose (TB) persiste como grave problema de saúde pública mundial. Em 

2013, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que 9 milhões de pessoas 

tiveram tuberculose e, destas, 1,5 milhão morreram em sua decorrência. Financiamento 

insuficiente dos serviços de saúde e baixa qualidade do cuidado são fatores que têm 

prejudicado o controle da epidemia [1]. 

 O Brasil é um país prioritário para o controle da TB por pertencer ao grupo de 

22 países responsáveis por 80% da carga da doença no mundo e ser o 16º país em 

números absolutos. Embora tenha sido um dos sete países deste grupo a cumprir 

antecipadamente as metas para a TB dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os 

serviços de saúde brasileiros estão entre os seis países com piores taxas de cura (72,0%,) 

e alta taxa de abandono (10,7%) [1, 2, 3].  

 O controle da tuberculose é considerado prioridade para o Ministério da Saúde 

(MS) do Brasil. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), criado em 

1975, segue as diretrizes da Stop TB Strategy [4], que propõem - para detectar 90% dos 

casos esperados e curar pelo menos 85% dos diagnosticados - expandir as ações na rede 

de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), descentralizando as ações de 

controle da doença dos centros de referência para os serviços de Atenção Primária em 

Saúde (APS). A Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui o eixo estruturante da 
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APS no SUS e funciona como porta de entrada preferencial aos pacientes de TB, sendo 

potencialmente capaz de se articular com unidades laboratoriais, hospitalares e de 

vigilância epidemiológica, melhorando o acesso ao diagnóstico, tratamento, 

acompanhamento dos doentes, investigação dos contatos e condução do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) [5, 6, 7].  

 Uma série de iniciativas governamentais tem visado avaliar e qualificar as ações 

de vigilância e controle da TB no SUS. No entanto, os sistemas de vigilância brasileiros 

e de outros países prioritários costumam produzir informações principalmente sobre os 

resultados em saúde (prevalência, incidência, casos novos, mortalidade etc.) e poucas 

informações sobre as estruturas e processos-chave que definem a qualidade da atenção 

aos doentes de TB. Algumas importantes informações foram disponibilizadas em 

estudos sobre o desempenho, diagnóstico oportuno, acessibilidade [8 -13], atuação dos 

profissionais de saúde [14- 17] e oferta de serviços e iniquidades sociais [18], porém, não 

dispomos de dados de avaliações de boas práticas recomendadas para atenção à TB em 

países onde a epidemia persiste.  

Considerando esses antecedentes, o presente trabalho tem como objetivo avaliar, 

na perspectiva dos profissionais de saúde, o desempenho dos serviços de saúde na 

atenção aos doentes de TB em um município do Nordeste do Brasil. Especificamente, 

visa (1) descrever o nível de conformidade de boas práticas de atenção à TB no 

município avaliado, (2) analisar a variabilidade dos serviços de APS no atendimento às 

boas práticas recomendadas, (3) comparar as perspectivas das diferentes categorias de 

profissionais de saúde em relação à qualidade dos serviços e (4) ressaltar os indicadores 

prioritários para a intervenção e melhoria da qualidade.  

Esse estudo integra um projeto multicêntricoa do Grupo de Estudos Operacionais 

de Tuberculose (GEO-TB).  

 

MÉTODOS 

Natureza do estudo 

Trata-se de um estudo observacional transversal tipo inquérito. 

Cenário 

O estudo foi realizado no município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, que 

possui uma população de 803.739 habitantes [19] e tem o Programa Saúde da Família 

(PSF), implantado desde 1999. Desde então, as ações de diagnóstico, tratamento e 

controle da TB são descentralizadas para a APS, que é constituída por 54 Unidades 
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Básicas de Saúde, distribuídas em cinco Distritos Sanitários de Saúde, sendo 37 UBSF 

(Figura 1).  Possui a singularidade de o PCT (Programa de Controle da Tuberculose) do 

município ser responsável pelo apoio técnico e treinamento das equipes da APS - e não 

por atendimento clínico especializado, que é atribuição das policlínicas distritais e de 

um hospital de doenças infectocontagiosas, que também é porta de entrada para os 

doentes de TB. O diagnóstico laboratorial é realizado por quatro laboratórios públicos e 

um laboratório contratado.  

 Segundo a OMS, em 2013, o Brasil apresentou incidência de 46/100.000 e 

mortalidade de 2,2 para cada 100.000 habitantes [1]. Entretanto, essas taxas variam entre 

as regiões, estados e municípios do país. Verifica-se que o Norte, o Sudeste e o 

Nordeste possuem os maiores coeficientes de incidência: 45,2, 37,1 e 34,7/100.000 

hab., respectivamente. Quanto às capitais chamam atenção Cuiabá (116,5), Recife 

(100.5) e Porto Alegre (99,5). No Nordeste, mesmo aquelas que não apresentam 

coeficiente tão elevado, como Natal (52,8), a incidência ainda é maior que a nacional [3].  

População e amostra 

Para o cálculo da amostra, considerou-se a população de profissionais (N=976), 

inseridos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), distribuídos nas 

categorias: enfermeiro (111); médico (70); técnico de enfermagem (212); e Agente 

Comunitário de Saúde - ACS (583). Foram incluídos profissionais pertencentes às 

categorias citadas anteriormente que atuavam nas UBSF do município em junho de 

2010. Excluíram-se os profissionais que estavam em férias, de licença médica ou 

aposentados. Adotou-se o erro amostral de 0,05; intervalo de confiança de 95% e P 

(proporção populacional) de 50%, obtendo-se por meio da equação 
2

2

0

).1.(

e

Zpp
n


  a 

amostra de profissionais a serem entrevistados. O valor obtido foi corrigido em relação 
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A partir desse cálculo, delimitou-se o número de 252 profissionais.  

A amostragem foi realizada de forma probabilística buscando a 

representatividade em relação à população alvo. Utilizou-se o método aleatório 

estratificado não proporcional com a finalidade de obter tamanhos de amostra 

suficientes em cada estrato para estimar com precisão o nível de qualidade segundo 

cada categoria profissional. 
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Coleta de dados e instrumentos de medida   

Os questionários foram aplicados, nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), 

em horário de trabalho.   A construção do instrumento baseou-se em extensa revisão de 

estudos de avaliação da qualidade e inclusão do “Manual de Recomendações para o 

Controle da Tuberculose” [5], do Tratamento diretamente observado (TDO) da 

tuberculose na Atenção Básica: protocolo de enfermagem [6] e da série de artigos 

“Melhores práticas para o cuidado de doentes com TB” [20- 22], que trazem as ações de 

maior relevância para o tratamento da TB nos serviços de saúde.  

 O instrumento foi estruturado com 72 questões fechadas que compuseram dois 

componentes avaliativos de desempenho das UBSF, com base no referencial de 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde considerando dois componentes (Estrutura 

e Processo) propostos por Donabedian [23]. A estrutura continha 39 questões 

correspondes aos recursos ou insumos empregados pelas equipes da ESF no tratamento 

dos doentes de TB, privilegiando as dimensões: recursos humanos (13 subindicadores), 

recursos físicos (15 subindicadores) e organização do serviço (11sub-indicadores). O 

processo de atenção, composto por 33 questões, diz respeito às atividades relativas à 

utilização dos recursos, que envolvem profissionais e usuários visando à cura dos 

doentes de TB. O entrevistado respondeu cada item segundo uma escala dicotômica 

(sim e não). 

Com objetivo de analisar a validade do conteúdo proposto nos itens do 

instrumento ocorreram três reuniões com especialistas na temática, envolvidos no 

projeto multicêntrico, nas quais os componentes avaliativos e seus indicadores foram 

detalhadamente discutidos. Após esses procedimentos, o instrumento foi submetido à 

apreciação de três juízes especialistas na temática, que não participavam do estudo, 

avaliando-o segundo os critérios de organização, objetividade, clareza, facilidade de 

leitura e compreensão do conteúdo. As adequações do instrumento somente foram 

finalizadas após a incorporação de todas as sugestões formuladas. Posteriormente à 

apreciação dos experts, realizou-se um estudo piloto com profissionais das diversas 

categorias da ESF de um município da região metropolitana de Natal, cuja rede de 

serviços de saúde apresenta características similares ao município estudado, a fim de 

verificar a objetividade, clareza, facilidade de leitura e compreensão do conteúdo. 

  O procedimento de validação do instrumento foi completado com análise de sua 

validade de construto, mediante análise fatorial exploratória e confirmatória, e análise 

de confiabilidade, mediante o índice de alfa de Cronbach, para verificar a consistência 
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interna do questionário, detalhados no estudo de Scatena et al[24] que integra o projeto 

multicêntrico.  Os indicadores compostos e seus subindicadores validados para os 

componentes estrutura e  processo estão disponibilizados  no quadro 1.  

 

Análise dos dados 

Realizou-se uma estimação da conformidade de cada indicador composto e 

subindicador utilizando as fórmulas apropriadas da amostragem estratificada não 

proporcional, considerando o peso amostral de cada estrato para as estimativas totais. 

Os dados foram analisados descritivamente por medidas de frequência absoluta e 

relativa para as variáveis categóricas e por medidas de tendência central e dispersão 

para as variáveis contínuas. O teste Qui-quadrado de Pearson com nível de significância 

(p<0,05) foi utilizado para verificar associações entre ações desenvolvidas durante o 

tratamento de TB e as categorias profissionais. A análise da variabilidade da qualidade 

da atenção aos doentes de TB entre as UBSF do município foi realizada a partir de um  

ponto de referência  estipulado em 80%  para medir o padrão mínimo de qualidade, e 

apresentada através de gráficos do tipo Box-Plot. O diagrama de Pareto, elaborado a 

partir uma tabela de frequências absolutas e relativas de não cumprimentos dos 

indicadores, permitiu representar graficamente os indicadores prioritários de melhoria. 

Os dados foram analisados por técnicas descritivas, com o programa Statistical Package 

for the Social Sciences – SPSS (versão 17.0 for Windows). 

 

Aspectos éticos        

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Parecer nº 338/2011, de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde e das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos.  

 

RESULTADOS  

Características da amostra 

 Foram entrevistados 240 profissionais, sendo 59 enfermeiros (24,6%), 69 

técnicos de enfermagem (28,7%), 45 médicos (18,8%) e 67 ACS (27,9%). Houve uma 

perda amostral de 4,8%, representada por profissionais não localizados nas UBSF no 
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expediente de trabalho depois de três visitas agendadas (3,2%) e por recusa em 

participar da pesquisa (1,6%).  

Considerando o tempo de atuação dos profissionais entrevistados, fator 

importante no modo como avaliam os serviços, a média de atuação na APS foi de 15,6 

anos (DP = 6,9) e na UBSF de 9,6 anos (DP = 4,4), conforme mostra a tabela 1. 

Desempenho do município quanto à qualidade da atenção à TB 

Em relação à estrutura da atenção à TB, os dados expostos na tabela 2 revelam o 

“envolvimento dos profissionais na atenção à TB” e a “disponibilidade de insumos” 

como os indicadores compostos com melhor nível de conformidade. De acordo com os 

entrevistados, 100% dos enfermeiros, médicos e ACS estão envolvidos no atendimento 

aos pacientes, mas os técnicos de enfermagem (73,9%) representam a categoria que 

menos se envolve na atenção à TB na ESF. Por outro lado, o requisito de estrutura 

“capacitação dos profissionais” foi o indicador com pior desempenho do estudo 

(54,5%).  Embora os enfermeiros (96,6%) e médicos (84,1%) tenham um nível de 

capacitação relativamente alto, uma pequena parcela de técnicos de enfermagem 

(13,6%) e ACS (38,7%) foi capacitada.  

Com relação aos indicadores compostos de estrutura relacionados com recursos físicos 

(acesso aos instrumentos de registro e disponibilidade de insumos), o baixo percentual 

do subindicador "ficha diária de TDO" (63,7%) contribuiu para a redução do valor do 

indicador composto "acesso aos instrumentos de registro" (82,3%). Destacam-se, ainda, 

o baixo "acesso ao livro verde" (69,9%), instrumento existente em todas as UBSF do 

município, e a disponibilidade de potes para exame de escarro referida por 78,2% dos 

profissionais. 

Apesar do bom desempenho do município demonstrado pelo indicador composto 

"articulação com outros níveis de atenção" (83,4%), os resultados apontaram a 

deficiência na articulação das UBSF diante da necessidade de apoio para ações 

decorrentes da realização do TDO (65,2%). 

No que se refere ao processo de atenção à TB, a tabela 2 mostra que o indicador 

composto "informações sobre a TB" teve o mais elevado percentual (99,7%) entre os 

indicadores de estrutura e processo. Já o indicador "tratamento diretamente observado" 

foi o indicador composto com percentual mais baixo (71,7%) entre os indicadores de 

processo. Destaca-se o desempenho dos subindicadores "oferta de TDO na UBSF" 
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(51,5%), "discussão sobre o dia da semana para realização do TDO" (71,2%) e 

"discussão sobre o local para a realização do TDO” (75,5%). 

Entre todos os subindicadores do componente processo, o indicador "ações educativas 

de forma rotineira" teve o menor percentual verificado nesse estudo (31,5%), 

contribuindo para a diminuição do desempenho do indicador composto "ações externas 

para o controle da TB" (72,9%). Do mesmo modo, o subindicador “existência de 

contrarreferência das consultas médicas” (41,1%) foi o que mais contribuiu para a 

diminuição do desempenho do indicador composto "referência e contrarreferência" 

(78,9%). 

Variabilidade do desempenho entre as UBSF  

Observa-se, na figura 2, que o desempenho de grande parte das UBSF está aquém do 

padrão mínimo adotado no estudo que foi de 80%, quando se refere aos indicadores 

compostos “capacitação dos profissionais”, “TDO”, “ações externas” e “referência e 

contrarreferência”.  

A maior variabilidade de desempenho entre as UBSF foi observada em relação à 

"capacitação dos profissionais" (amplitude 17,4 - 89,4; intervalo interquartil 44,8 - 66,2) 

e à "discussão do TDO" (amplitude 3 -100; intervalo interquartil 57,3 - 86,1), 

sinalizando que as atividades de capacitação promovidas pela gestão não estão sendo 

realizadas de forma equânime entre as UBSF e que não existe uma padronização na 

realização do TDO entre os serviços de saúde. Apenas cerca de 5% e 30% apresentaram 

bons resultados (valores iguais ou superiores ao padrão mínimo) para os indicadores 

referidos, respectivamente.  

É importante destacar que alguns indicadores com bom desempenho possuem casos de 

UBSF que estão muito aquém do ideal (valores atípicos), refletindo algum tipo de 

desigualdade na gestão do programa. 

Por outro lado, destaca-se a homogeneidade do desempenho do indicador "informações 

sobre a TB" e o bom desempenho do indicador "envolvimento dos profissionais", apesar 

de três serviços apresentarem valores atípicos. 

Desempenho do município por categoria profissional 

Quando comparada a qualidade da atenção segundo as perspectivas dos diferentes 

profissionais entrevistados (Tabela 3), identificou-se diferença significativa (p<0,05) 
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nas respostas em relação aos indicadores "capacitação profissional" e "acesso aos 

instrumentos de registro" e em um dos subindicadores do "TDO". Em todos eles, a 

categoria dos técnicos de enfermagem referem menores valores. Em relação aos 

instrumentos de registro do PCT utilizados pelos profissionais, os resultados revelaram 

que o técnico de enfermagem é a categoria que menos tem acesso a esses instrumentos, 

em contrapartida, o enfermeiro é o profissional que mais acessa tais documentos, 

embora surpreenda que apenas 62,7% desses profissionais tenham acesso à ficha diária 

de TDO. Observou-se significância estatística nos subindicadores “acesso à ficha de 

acompanhamento mensal de tratamento”, “acesso à ficha diária de TDO” e “acesso ao 

livro verde”.  

A análise dos subindicadores do TDO mostra grande divergência entre as respostas das 

diversas categorias profissionais quando estas foram indagados sobre a oferta de TDO 

no domicílio (P< 0,05) e na UBSF.  

Em relação aos demais indicadores compostos, não se observou diferença 

estatisticamente significativa entre as respostas das diversas categorias profissionais. 

Indicadores prioritários de melhoria 

Na figura 3, observa-se através do gráfico de Pareto que 70% dos problemas de 

qualidade na atenção aos doentes de TB estão centrados nos indicadores "capacitação 

profissional", "TDO", "ações externas para o controle da TB" e "referência e 

contrarreferência". Uma análise mais detalhada das causas da má qualidade na atenção 

aos doentes de TB no município, a partir dos subindicadores que compõem cada um dos 

indicadores compostos, através da figura 4, permitiu ordenar os principais problemas de 

qualidade evidenciados nesse estudo. 

DISCUSSÃO  

Este estudo contribui para a compreensão do nível de qualidade da atenção à 

tuberculose em serviços de saúde de um dos países onde essa doença é muito prevalente 

e persistente.  Os dados relativos ao município evidenciaram fortalezas e fragilidades da 

atenção à tuberculose, variabilidade e desigualdades nos serviços de APS e prioridades 

para a melhoria da qualidade da atenção no contexto brasileiro. 

Antecedendo às recomendações do PNCT, o município estudado descentralizou 

as ações de controle da TB para APS previamente à implantação das primeiras equipes 

da ESF em Natal, em 1998. No entanto, apesar do longo período de descentralização, o 
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estudo revelou algumas dificuldades relacionadas à estrutura, à organização dos 

serviços e ao processo de trabalho das equipes, que representam avanços e desafios para 

melhorar a qualidade da atenção ao doente de TB no município.  

 No que concerne à estrutura, a despeito do número de equipes incompletas, 

marcadamente pela ausência de médicos, existe um elevado grau de envolvimento dessa 

categoria no atendimento aos doentes de TB, diferentemente do estudo realizado em um 

município da região amazônica brasileira [25], em estágio inicial de descentralização das 

ações de controle de TB para a APS, onde foi observada a dificuldade dos profissionais 

APS, especialmente dos médicos, em assumir as ações de diagnóstico e tratamento da 

doença, delegando a realização dessas atividades ao serviço hospitalar.  

Por outro lado, os técnicos de enfermagem, não obstante o longo período de atuação na 

APS declarado por essa categoria, foram os profissionais que menos realizaram 

capacitação em TB, o que pode ajudar a justificar o baixo envolvimento no atendimento 

aos doentes por esses profissionais, dado consistente com o estudo de Heufemann et 

al[25] e que contraria as orientações preconizadas pelo MS[26].  

Sabe-se que as capacitações permanentes na ESF ampliam a possibilidade de 

integração entre a equipe e a comunidade, permitem a identificação de falhas e a 

resolução de problemas na organização do trabalho [27]. A educação permanente dos 

profissionais de saúde visa diminuir o retardo no diagnóstico de TB pulmonar e 

promover o adequado tratamento aos doentes [5], contribuindo para melhoria dos 

indicadores epidemiológicos e operacionais da TB e redução dos custos da doença tanto 

para as famílias quanto para os pacientes [13]. 

Outra dificuldade apontada refere-se ao fato que os instrumentos de registro 

preconizados pelo PNCT não estão sendo acessados por todos os profissionais da ESF, 

o que pode comprometer a qualidade da informação produzida pelo município, a 

avaliação e o planejamento das ações de TB pelas equipes de saúde e pela coordenação 

municipal do PCT. A ausência de potes para exame de escarro em grande parte das 

UBSF representa um obstáculo a ser transposto para detecção dos casos e controle da 

TB. Outros estudos [17,25] apontaram a indisponibilidade de recursos diagnósticos e 

terapêuticos e a falta eventual de insumos nos serviços de APS como fatores que 

comprometem o funcionamento das ações de diagnóstico e controle da TB. 
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O estudo apontou a deficiência de mecanismos de articulação entre serviços de 

saúde de níveis de atenção diferentes que comprometem a atenção integral aos doentes e 

a longitudinalidade do cuidado. Um estudo realizado em serviços de saúde da APS em 

Ribeirão Preto/SP/Brasil [28] também observou descontinuidade no fluxo de 

comunicação e participação incipiente do doente no processo de atenção diante da 

necessidade de seu encaminhamento a outros pontos de atenção. 

 Considerando-se o componente processo, os resultados mostraram o excelente 

desempenho das equipes da ESF do município nas ações de educação para o tratamento, 

que é de fundamental importância para aumentar adesão, evitar o abandono e quebrar a 

cadeia de transmissão da doença [5,6]. Esses dados assemelham-se aos resultados 

encontrados por Maciel et al[29]. Em um estudo realiza por Mkopi  et al[30], 46% dos 

profissionais de saúde afirmaram que a adequada educação em saúde dos pacientes é o 

fator mais importante para a conclusão do tratamento, no entanto, entre os pacientes 

estudados, cerca de 20%  não receberam nenhuma informação sobre a TB, 41%  foram 

orientados quanto à forma de transmissão da doença e apenas 1,6% deles foram 

informados do período de duração do tratamento. 

O baixo desempenho do indicador "TDO", semelhante aos resultados 

encontrados por Villa et al[10] em municípios nordestinos, revelou a fragilidade das 

equipes da ESF em incorporar essa atividade ao conjunto de ações de controle 

realizadas na APS. Reconhecida pela OMS como uma estratégia capaz de aumentar a 

adesão ao tratamento, diminuir a multirresistência às drogas e reduzir a taxa de 

abandono [5,6], o TDO depende de profissionais qualificados e de uma estrutura 

minimamente adequada para a atuação das equipes de saúde [31]. 

O baixo desempenho do indicador "ações externas", também observado em 

outros estudos [17,32], evidenciado principalmente pela pouca realização de atividades 

educativas de forma rotineira além daquelas relativas às informações nas consultas, 

reflete a dificuldade das equipes em desenvolver atividades pautadas em um modelo de 

vigilância e promoção da saúde, priorizando ações assistenciais de caráter individual e 

curativo. A desvalorização dessas atividades, por esses profissionais, em seu processo 

de trabalho, contraria as orientações da Política Nacional de Atenção Básica [7].  

O estudo mostrou que existem deficiências no fluxo de informações entre os 

serviços especializados e as UBSF, diferentemente dos resultados encontrados no 

estudo de Ireson et al[33], onde se observou que cerca de 90% dos especialistas enviaram 
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informações escritas para os médicos generalistas em consultas para avaliação de uma 

condição crônica. A falta de informações oriundas da referência prejudica a 

continuidade da assistência aos doentes de TB na APS, que é responsável por coordenar 

o cuidado do doente e sua família [7].  

Para o desempenho entre as UBSF, os resultados apontam para desigualdades na 

capacitação dos recursos humanos e no apoio institucional para a realização das ações 

do TDO, incluindo a capacitação específica, a definição de referência para dar suporte 

às dificuldades encontradas para a realização do TDO e a distribuição dos instrumentos 

de registro necessários. A identificação de UBSF com piores desempenhos, como 

evidenciada nesse estudo, permite que o gestor planeje ações em que todas as UBSF 

sejam contempladas de acordo com suas necessidades prioritárias, conferindo maior 

equidade na distribuição dos recursos e, por conseguinte, uma melhor padronização da 

qualidade da atenção aos doentes de TB do município. 

 Quanto ao desempenho dos serviços segundo cada categoria profissional, 

esperava-se homogeneidade nas respostas, tendo em vista que todos os entrevistados em 

teoria fazem parte da equipe de atenção. Em contrapartida, alguns dos resultados 

mostraram perspectivas divergentes segundo o tipo de profissional, evidenciando uma 

não sinergia entre estes profissionais em relação ao modo de olhar a assistência.  

 O desempenho do município por categoria profissional mostrou acesso limitado 

aos instrumentos de registro a algumas categorias profissionais, o que pode 

comprometer a qualidade da atenção e das suas respectivas atribuições [7,26]. Ao 

assumirem que têm acesso a quase 100% desses instrumentos, os enfermeiros revelam 

seu maior envolvimento com atividades gerenciais e assistenciais, que poderiam ser 

compartilhadas com os demais membros da equipe. Um estudo realizado na região Sul 

do Brasil [34] apontou que grande parte do tempo de serviço dos enfermeiros é utilizada 

para realização de atividades que não são exclusivas da categoria.  Ressalta-se que o 

pouco envolvimento dos técnicos de enfermagem nas ações de controle de TB pode, 

eventualmente, sobrecarregar o trabalho dos ACS na execução do TDO no domicílio e 

na UBS, tendo em vista que essa atividade é atribuída a ambas as categorias 

profissionais sob a supervisão do enfermeiro [26]. 

Tomando como ponto de partida os indicadores prioritários de melhoria, a 

necessidade de capacitação de todos os profissionais deve ser destacada como 

estratégica para melhoria da qualidade da atenção a TB no município, visto que dois dos 
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indicadores mais problemáticos referem-se a esse aspecto de fácil modificação pelos 

gestores responsáveis pelos serviços de APS. De acordo com Paulino et al [27],  a 

educação permanente na ESF contribui para o trabalho em equipe, pois através da 

capacitação e do acúmulo de conhecimento, os profissionais podem melhorar a 

qualidade de suas atividades, repercutindo na saúde da população.  

Limitações 

Apesar dos cuidados tomados para garantir a privacidade dos entrevistados e o sigilo 

das informações durante as entrevistas, os autores reconhecem a possibilidade de vieses 

de informação decorrentes do constrangimento dos profissionais em referirem pontos 

negativos do seu processo de trabalho. 

É relevante considerar que as informações obtidas refletem apenas a perspectiva dos 

profissionais. Sugere-se a realização de outros estudos, que incluam os demais atores 

envolvidos no processo de atenção (doentes e gestores), baseados em medidas mais 

diretas da conformidade dos processos e estruturas preconizadas, tais como a 

observação direta e a revisão de prontuários e outros instrumentos de registro. 

Trata-se de um estudo sobre Natal e seus serviços de saúde da APS. Não pode ser 

generalizado a todos os municípios brasileiros, mas é possível que os dados representem 

municípios com a mesma estratégia de descentralização. 

CONCLUSÕES 

Embora haja uma incorporação sistemática de ações de atenção ao doente de TB à 

rotina de trabalho dos profissionais da APS, a baixa conformidade de algumas práticas 

essenciais e a variabilidade de desempenho entre as UBSF apontam para uma grande 

oportunidade de melhoria dos serviços de APS, principalmente em relação à capacitação 

profissional e às ações do TDO. Ademais, outras fragilidades de cunho estrutural, tais 

como a falta de padronização na distribuição de insumos, e no uso instrumentos de 

registro para diagnóstico epidemiológico e operacional da TB, associados a fatores do 

processo de atenção que dificultam a integralidade e longitudinalidade do cuidado 

apresentam-se como prioridades que devem ser superadas pela gestão municipal a fim 

de garantir a sustentabilidade das ações de TB na APS.  

Iniciativas governamentais de avaliação da qualidade associadas às pesquisas 

operacionais, como este estudo, contribuem para a produção do conhecimento sobre as 

intervenções, estratégias ou ferramentas que podem melhorar a qualidade dos 
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programas e serviços de saúde, e, por conseguinte, impactar na melhoria dos 

indicadores epidemiológicos.  
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ANEXOS 

 

Figura 1 - Mapa de localização de Natal/RN Brasil. 
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Quadro 1. Descrição dos indicadores de avaliação da atenção aos doentes de 

TB. Natal, RN, Brasil. 2011. 

Indicador composto Esclarecimentos 

Envolvimento dos 

profissionais 

Diz respeito à participação dos profissionais da ESF nas 

atividades técnicas relacionadas aos doentes de TB na UBSF. 

Capacitação profissional Representado pelo número de profissionais que participaram de 

algum tipo de capacitação promovida pela gestão municipal ou 

estadual do PCT. 

Acesso aos instrumentos  

de registro 

Representado pelo número de profissionais que utilizam os 

seguintes instrumentos de registro preconizados pelo PCT: 

ficha de notificação dos casos de TB; prontuários; ficha de 

acompanhamento mensal de tratamento; ficha diária de TDO; 

livro de registro dos casos de TB ("livro verde"). 

Disponibilidade de insumos Representado pelo disponibilidade de potes para realização de 

baciloscopia, formulários para solicitação  de baciloscopia e 

cultura. 

Articulação com outros 

níveis de atenção 

Representado pela capacidade dos profissionais da ESF se 

articularem com outros níveis de atenção quando o doente 

necessita de consultas por possuir comorbidades (diabetes, 

hipertensão arterial, doenças psiquiátricas, alcoolismo), por ser 

soropositivo para o HIV, quando ocorrem complicações no 

tratamento para TB e quando há dificuldades na realização do 

TDO. 

Informações sobre a TB Diz respeito às orientações sobre a doença prestadas pelos 

profissionais aos doentes durante as consultas na UBSF. 

TDO Compreende a existência de discussão dos profissionais da ESF 

com os doentes, logo após o diagnóstico da TB, sobre  questões 

relacionadas com o Tratamento Diretamente Observado: local, 

dia da semana e horário para a realização do TDO; horário da 

realização das consultas médicas de controle; dia e horário para 

entrega da medicação. 

Ações externas para o 

controle da TB 

Representado pelas atividades realizadas pelos profissionais 

fora da UBSF: visitas domiciliares aos casos prioritários  de TB 

(doentes com baciloscopia positiva, soropositivos para o HIV, 

alcoolistas e dependentes químicos); atividades educativas 

realizadas fora do período de campanha indicado pelo MS; e 

atividades educativas realizadas rotineiramente. 

Referência e 

contrarreferência 

Diz respeito às ações realizadas pelos profissionais da ESF e do 

serviço de referência quando o doente é encaminhado a outro 

nível de atenção: auxílio para marcar exames e consultas; 

fornecimento de informações escritas (ficha de referência, 

resultados de exames, cartas ou outros) para o doente entregar 

ao serviço de referência, e fornecimento de informações 

escritas quando o doente retorna da referência 

(contrarreferência). 
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Figura 2. Box-plot com desempenho dos indicadores de qualidade da atenção aos 

doentes de tuberculose. Natal/RN. 2011. 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Pareto mostrando a frequência relativa e acumulada dos 

problemas identificados a partir do desempenho de indicadores compostos de qualidade 

da atenção aos doentes de tuberculose. Natal/RN. 2011. 
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Figura 4. Diagrama de Pareto com a frequência relativa e acumulada dos problemas identificados a partir do desempenho dos subindicadores de 

qualidade da atenção aos doentes de tuberculose. Natal/RN. 2011. 
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Tabela 1. Caracterização do tempo de atuação (em anos) na APS e tempo de atuação na 

UBSF por categoria profissional. 

 

 Categoria profissional 
Tempo de atuação  

na APS 

Tempo de atuação 

 na UBSF 

 
Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Enfermeiro 22,0 5,3 7,9 4,5 

Auxiliar/técnico de enfermagem 20,8 7,7 7,2 4,2 

Médico 16,1 10,7 6,7 3,6 

Agente Comunitário de Saúde 12,3 3,5 11,1 3,9 

Geral 15,6 6,9 9,6 4,4 
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Tabela 2.  Distribuição de frequência (%) dos indicadores compostos e subindicadores dos componentes de avaliação dos serviços de saúde 

segundo a estrutura e processo para o tratamento dos doentes de TB, Natal/RN/Brasil, 2011. 

 

Componente 

Avaliativo 
Indicador composto Subindicadores % Média* (DP)                           

 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

Envolvimento dos profissionais  

Enfermeiros**  100,0   

Técnicos de enfermagem  73,9 94,1 (8,1) 

Médicos 100,0 
 

Agentes Comunitários de Saúde 100,0   

Capacitação profissional 

Enfermeiros capacitados nos últimos 3 anos 96,6 

54,5 (16,5) 

Técnicos de enfermagem capacitados nos últimos 3 anos 13,6 

Médicos capacitados nos últimos 3 anos 84,1 

ACS capacitados nos últimos 3 anos 38,7 

Capacitação realizada pela gestão do PCT 62,2 

Acesso aos instrumentos de registros 

Acesso a ficha de notificação 91,7 

82,3 (11,2) 

Acesso a prontuários 98,7 

Acesso a ficha de acompanhamento mensal de tratamento 93,4 

Acesso a Ficha diária de TDO 63,7 

Acesso ao livro verde 69,9 

Disponibilidade de insumos 

Pote para exame de escarro 78,2 

88,1 (18,9) Formulário para pedido de baciloscopia 95,8 

Formulário para pedido de cultura 93,7 

Articulação com outros níveis de 

atenção 

Consultas de comorbidadess  91,1 

83,4 (14,2) 
Consultas de pacientes co-infectados pelo HIV 93,4 

Consultas decorrentes de complicações no tratamento 95,1 

Ações decorrentes de dificuldades na realização do TDO 65,2 

 TOTAL ESTRUTURA 
  

80,4 (18,2) 

 

P
R

O
C

E
S

S
O

 

Informações sobre a TB 

Forma de transmissão da doença 99,7 

99,7 (1,6) 

Horário de tomar a medicação 99,7 

Reações adversas da medicação 99,7 

Necessidade de examinar seus contatos 98,8 

Importância da adesão ao tratamento 100,0 

TDO Discussão sobre a realização do TDO  79,9 69,8 (22,4) 
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Discussão sobre o local de realização do TDO 75,5 

Discussão sobre o dia da semana para realizar o TDO 71,2 

Oferta do TDO no domicílio 80,5 

Oferta do TDO na UBSF 51,5 

Ações externas para o controle da TB 

Visitas domiciliares aos casos prioritários de TB  98,3 

72,9 (12,6) Ações educativas de forma rotineira 31,5 

Ações educativas em épocas de campanhas 92,5 

Referência e contrarreferência 

Auxílio prestado pelos profissionais para a marcação dos 

exames e consultas 
92,8 

78,9 (11,5) 
Fornecimento de informações escritas para outros serviços 94,0 

Existência de contrarreferência das consultas médicas 41,1 

 TOTAL PROCESSO 
  

80,5 (19,7) 

*Valores obtidos a partir da média do desempenho das UBSF. 

**Não foi considerado no cálculo do indicador principal por não ter sido validado no estudo multicêntrico realizado nacionalmente. 
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Tabela 3 - Associações  entre ações desenvolvidas durante o acompanhamento do tratamento de TB e categorias profissionais da ESF. 

Natal/RN/Brasil, 2011. 

Indicadores compostos Subindicadores 
Enfermeiro 

Técnico de 

enfermagem 
Médico 

Agente 

Comunitário de 

Saúde 
Valor 

p* n (%) n (%) n (%) n (%) 

Envolvimento dos profissionais  

Enfermeiros 28 (100) - - - - 

Técnicos de enfermagem  - 40 (73,9) - -  

Médicos  - - 17 (100,0) - - 

Agentes Comunitários de Saúde - - - 143 (100,0) - 

Capacitação profissional 

Enfermeiros capacitados nos últimos 3 anos 27 (96,6) - - - - 

Técnicos de enfermagem capacitados nos últimos 3 anos - 7 (13,6) - - - 

Médicos capacitados nos últimos 3 anos - - 14 (84,1) - - 

ACS capacitados nos últimos 3 anos - - - 52 (38,7) - 

Capacitação realizada pela vig. epidemiológica 23 (82,8) 21 (45,6) 12 (77,5) 58 (42,9) <0,001 

Acesso aos instrumentos de registro 

Acesso a ficha de notificação 28 (100,0) 44 (82,4) 17 (100,0) 132 (92,5) 0,026 

Acesso a prontuários 28 (100,0) 51 (94,2) 17 (100,0) 143 (100,0) 0,014 

Acesso a ficha de acompanhamento mensal de tratamento 27 (98,3) 42 (77,9) 16 (91,1) 139 (98,5) <0,001 

Acesso a Ficha diária de TDO 17 (62,7) 21 (41,3) 9 (55,0) 98 (73) 0,001 

Acesso ao livro verde 27 (98,3) 32 (60,6) 14 (85,4) 81 (65,5) 0,001 

Disponibilidade de insumos 

Pote para exame de escarro 23 (86,2) 41 (75,4) 14 (81,8) 109 (77,3) 0,739 

Formulário para pedido de baciloscopia 27 (96,6) 50 (92,8) 16 (93,3) 139 (97) 0,530 

Formulário para pedido de cultura 26 (94,9) 46 (90,8) 15 (86,7) 132 (95,4) 0,358 

Articulação com outros níveis de atenção 

Consultas de comorbidadess 26 (93,2) 47 (90,9) 14 (77,8) 128 (92,3) 0,213 

Consultas de pacientes co-infectados pelo HIV 26 (94,9) 47 (95,2) 17 (95,6) 126 (92,2) 0,709 

Consultas decorrentes de complicações no tratamento 27 (96,6) 47 (98,4) 16 (93,3) 132 (93,9) 0,683 

Ações decorrentes de dificuldades na realização do TDO 14 (49,2) 28 (62,1) 10 (54,5) 94 (71) 0,076 

Informações sobre a TB 

Forma de transmissão da doença 28 (100,0) 52 (98,5) 17 (100,0) 143 (100,0) 0,309 

Horário de tomar a medicação 28 (100,0) 52 (98,5) 17 (100,0) 143 (100,0) 0,309 

Reações adversas da medicação 28 (100,0) 52 (98,5) 17 (100,0) 141 (100,0) 0,314 

Necessidade de examinar seus contatos 28 (100,0) 53 (98,5) 17 (100,0) 141 (98,5) 0,860 

Importância da adesão ao tratamento 28 (100,0) 53 (100,0) 17 (100,0) 143 (100,0) nc 

TDO 

Discussão sobre a realização do TDO  20 (75,4) 39 (76,6) 11 (78,4) 117 (82,1) 0,812 

Discussão sobre o local de realização do TDO 17 (66,1) 36 (70,8) 11 (73,0) 113 (79,1) 0,369 

Discussão sobre o dia da semana para realizar o TDO 18 (67,9) 36 (70,8) 11 (75,0) 103 (71,6) 0,947 

Oferta do TDO no domicílio 20 (72,9) 35 (64,7) 13 (78,0) 126 (88,1) 0,002 
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Oferta do TDO na UBSF 16 (57,6) 25 (47,1) 8 (48,8) 75 (52,2) 0,782 

 Visitas domiciliares aos casos prioritários de TB  27 (98,3) 53 (98,6) 17 (95,6) 139 (98,5) 0,505 

Ações externas Ações educativas de forma rotineira 9 (30,5) 20 (36,8) 5 (26,2) 43 (30,3) 0,793 

 Ações educativas em épocas de campanhas 26 (94,9) 46 (85,3) 14 (86,0) 137 (95,5) 0,045 

 Auxílio prestado pela equipe para a marcação dos exames e consultas 24 (86,4) 50 (92,8) 14 (80,0) 137 (95,5) 0,069 

Referência e contrarreferência Fornecimento de informações escritas para outros serviços 27 (98,3) 50 (94,1) 17 (100,0) 130 (92,4) 0,297 

 Existência de contrarreferência das consultas médicas 13 (48,3) 18 (36,1) 8 (42,2) 56 (41,3) 0,796 
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5.3 Artigo 3 

 

O artigo “Atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do 

enfermeiro” foi enviado para a Revista Texto e Contexto Enfermagem. A Revista 

possui Qualis B3 para Medicina II e B2 para Saúde Coletiva. 

 

 

Atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da Família na perspectiva do enfermeiro 

Attention to tuberculosis in the Family Health Strategy in the nurse's perspective 

La atención a la tuberculosis en la Estrategia Salud de la Familia en la perspectiva  

de la enfermera 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se identificar os aspectos que fortalecem e fragilizam a atenção à tuberculose na 

Estratégia Saúde da Família na perspectiva do enfermeiro. Estudo de Caso qualitativo, com 

dados coletados através de entrevistas semiestruturadas. Amostra de 11 enfermeiras 

responsáveis pela atenção à tuberculose na unidade de saúde. Dados sistematizados pelo 

software Alceste e submetidos à análise temática de Bardin. Encontrou-se dois eixos: 

retardo no diagnóstico e apoio laboratorial; e processo de trabalho e qualificação 

profissional das equipes. O protagonismo do enfermeiro nas ações assistenciais, gerenciais 

e de formação da força de trabalho, é um fator que fortalece a atenção à tuberculose na 

Estratégia Saúde da Família. Evidenciam-se fragilidades na rede de apoio diagnóstico, na 

capacitação e envolvimento de algumas categorias, e no processo de trabalho das equipes.  

 

Descritores: Tuberculose, Estratégia Saúde de Família, Atenção Primária à Saúde, 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the aspects that strengthen and weaken attention to 

tuberculosis in the Family Health Strategy in the nursing perspective. The Case qualitative 

Study, with data collected through semi-structured interviews. Sample of 11 nurses 

responsible for the Tuberculosis care at the facility. Data organized and analyzed by 

Alceste software. He met two axes: delayed diagnosis and laboratory support; and work 

process and professional qualifications of the teams. The role of nurses in health care 

activities, management and training of the workforce, is a factor that strengthens the 

attention to tuberculosis in the Family Health Strategy. Show up weaknesses in the 

network diagnostic support, training and involvement of some categories, and the work 

process of the teams. 

Descriptors: Tuberculosis; Family Health Program; Primary Health Care. 
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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo identificar los aspectos que fortalecen y debilitan la 

atención a la tuberculosis en la Estrategia Salud de la Familia en la perspectiva de 

enfermería. Si estudio cualitativo, con los datos recogidos a través de entrevistas semi-

estructuradas. Muestra de 11 enfermeros responsables de la Tuberculosis se preocupan en 

la instalación. Los datos organizados y analizados por el software Alceste. Conoció a dos 

ejes: retraso en el diagnóstico y apoyo de laboratorio; y el proceso de trabajo y la 

cualificación profesional de los equipos. El papel de las enfermeras en las actividades de 

atención de la salud, la gestión y la capacitación de la fuerza de trabajo, es un factor que 

refuerza la atención a la tuberculosis en la Estrategia Salud de la Familia. Aparezca 

deficiencias en la red de diagnóstico de soporte, formación y participación de algunas 

categorías, y el proceso de trabajo de los equipos. 

Descriptores: Tuberculosis; Atención Primaria de Salud; Programa de Salud Familiar. 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços científicos alcançados nas últimas décadas, a tuberculose (TB) 

se mantém como um grave problema de saúde pública, infectando 1/3 da população 

mundial, especialmente os mais pobres e residentes em grandes centros urbanos. Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2013, 9 milhões de pessoas tiveram 

tuberculose e, destas, 1,5 milhão morreram em sua decorrência, dos quais 360.000 eram 

HIV-positivos1.  

O Brasil ocupa a 16ª posição em número absoluto de casos, estando assim entre os 

22 países com a maior carga de TB notificada no mundo. Em 2013, o país apresentou uma 

incidência de 46/100.000 e mortalidade de 2,2 para cada 100.000 habitantes, com variações 

entre as regiões, estados e municípios1,2.  

Na perspectiva de atingir metas globais de redução da incidência e mortalidade e 

melhoria nas taxas de cura e abandono do tratamento, o Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose, orientado pelas diretrizes da OMS, estimula a descentralização das ações de 

controle da doença dos centros de referência para os serviços de Atenção Primária em 

Saúde (APS), que tem na Estratégia Saúde da Família (ESF) a principal porta de entrada do 

paciente com TB, ampliando o acesso ao diagnóstico e tratamento dos doentes3.  

Definida pela Política Nacional de Atenção Básica como estratégia de reorientação 

do modelo de atenção substitutiva ao modelo médico-curativista, a ESF tem o propósito de 

desenvolver ações de promoção, proteção, recuperação e vigilância da saúde dos 

indivíduos e famílias de forma integral e contínua em um território adscrito ao serviço de 

saúde, por meio de um processo de trabalho interdisciplinar e em equipe. Não obstante os 
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avanços obtidos com a ESF, estudos revelam fragilidades nas práticas assistenciais e 

gerenciais, que se apresentam como desafios para a sustentabilidade do novo modelo4–6. 

  Quanto à atenção à TB na APS, estudo recente7 mostrou a relevância da ESF no 

controle da doença, atribuindo a melhoria nos indicadores operacionais e de 

morbimortalidade ao investimento em capacitação profissional, assim como ao aumento do 

número de equipes, respaldado pela gestão municipal. Todavia, estudos realizados em 

diferentes municípios brasileiros identificaram barreiras para a consolidação da atenção ao 

doente de TB na ESF, destacando o número insuficiente, a rotatividade e a baixa 

qualificação/formação da força de trabalho8–11; a forma de organização dos serviços12–14 e 

do processo de trabalho das equipes8,15; e aspectos gerenciais do sistema de saúde 

municipal11. 

Para o sucesso da descentralização da atenção aos doentes de TB se faz necessário 

o envolvimento de todos os profissionais da equipe multidisciplinar de saúde. Nesse 

sentido, o Ministério da Saúde aponta a categoria da enfermagem como fundamental na 

execução das ações de controle da TB, garantindo o sucesso de seu tratamento16, sendo 

exigido do enfermeiro maior desempenho no Plano Regional de Tuberculose 2006-201517.   

Considerando que o enfermeiro tem um escopo de atuação bastante amplo nas 

ações de diagnóstico e acompanhamento dos casos de TB, uma vez que envolve o 

planejamento, organização, avaliação do serviço e organização e ainda a realização do 

cuidado desde a captação precoce ao tratamento16,esse estudo objetiva identificar os 

aspectos que fortalecem e fragilizam a atenção à tuberculose na Estratégia Saúde da 

Família na perspectiva do enfermeiro. 

 

MÉTODO  

Trata-se de um Estudo de Caso com abordagem qualitativa18, que faz parte de um 

projeto multicêntrico intitulado “Estratégia DOTS no tratamento da tuberculose: 

desempenho da atenção básica em municípios da região Sul, Sudeste e Nordeste do 

Brasil”. 

A pesquisa foi realizada entre outubro de 2011 e fevereiro de 2012, em Natal, uma 

capital do nordeste brasileiro, região que concentra o maior número de equipes de saúde da 

família. Em 2011, a população da cidade de Natal era de 803.739 habitantes19. O  

município contava, em julho de 2011, com 68 equipes da ESF responsáveis pela cobertura 

de 27,9% da população20, assemelhando-se à cobertura de outras capitais do país. No 

entanto, durante as visitas de reconhecimento do campo de pesquisa, constatou-se que o 
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município contava com 116 equipes incompletas, portanto não cadastradas no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde, compostas por 70 médicos, 111 enfermeiros, 219 

auxiliares/técnicos de enfermagem e 582 agentes comunitários de saúde (ACS). 

Natal, considerada uma cidade prioritária para o controle da TB pelo Ministério da 

Saúde, apresentou, em 201121, uma taxa de incidência de tuberculose de 48,1 por 100.000 

habitantes, mais elevada que a do estado (30,1), da região nordeste (35,9) e do país (36,9). 

As ações de diagnóstico, tratamento e controle da TB estão descentralizadas para a 

APS desde 1999, quando o Programa Saúde da Família foi implantado no município.  A 

rede de serviços de saúde de APS estava, à época da pesquisa, constituída por 54 Unidades 

Básicas de Saúde, sendo 37 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em cinco 

distritos sanitários. A rede municipal de atenção à TB era composta por um hospital de 

referência para doenças infecciosas, que atende todo o estado, três policlínicas distritais, 

quatro laboratórios públicos e um laboratório contratado.  

Participaram do estudo 11 enfermeiras, de equipes distintas, selecionadas 

intencionalmente representando os cinco distritos sanitários. A amostra foi determinada 

pelo grau de saturação, ou seja, repetições dos conteúdos sem acréscimos às respostas das 

questões de pesquisa22. 

Foram incluídas enfermeiras consideradas informantes-chave, apontadas pelos 

profissionais das equipes como responsáveis pelas ações de controle de TB na USF ou pela 

consolidação e encaminhamento dos dados epidemiológicos da USF para o nível central da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ressalta-se que as USF do município tinham entre 

duas e cinco equipes de saúde atuando no mesmo espaço físico. Assim, todas as 

enfermeiras acompanham seus pacientes, no entanto, apenas uma profissional por USF 

responde tecnicamente pelas ações de controle da doença na unidade.  

Como instrumento para coleta de dados, optou-se por um roteiro de entrevista 

composto por perguntas abertas relativas ao fluxo de atendimento para os usuários 

suspeitos e diagnosticados com TB, à participação dos profissionais da ESF na atenção aos 

doentes e seus contatos, aos desafios encontrados durante o acompanhamento do 

tratamento e às facilidades e aos meios para contornar os obstáculos referidos. 

O roteiro foi elaborado pelos autores a partir de um questionário validado23, 

utilizado para avaliar os serviços de APS para o tratamento da TB. Realizou-se um estudo 

piloto com enfermeiros de um município da região metropolitana de Natal, cuja rede de 

serviços de saúde apresenta características similares ao município estudado, a fim de 

verificar a objetividade, clareza, facilidade de leitura e compreensão do conteúdo. Em 
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seguida, após uma última reunião com os pesquisadores, foram realizados ajustes na 

redação visando corrigir falhas na sua compreensão. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, previamente agendadas por telefone 

e realizadas no local e horário trabalho. As entrevistas foram realizadas pelo pesquisador 

principal, gravadas em MP3 e posteriormente transcritas. 

A sistematização dos dados foi realizada através da técnica lexical, utilizando-se o 

software ALCESTE® (Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de 

Texto), versão 4.9, criado por Max Reiner, em 1979. Essa técnica24 possibilita a exploração 

da estrutura e a organização do discurso dos atores sociais, bem como permite o acesso às 

relações entre os universos lexicais. O software agrupa as raízes semânticas e define as 

classes considerando a ocorrência, coocorrência e a função da palavra dentro do texto 

analisado (corpus).  

Após a produção do relatório pelo ALCESTE®, foi solicitada a quatro consultores 

ad hoc a colaboração para a definição dos nomes dos eixos e das classes. Foram feitos 

convites, e, após o aceite, foram disponibilizados: o relatório do programa, o dicionário de 

siglas elaborado pelos autores, e uma planilha onde foram preenchidos os nomes dos eixos 

e classes. Os nomes dos eixos e classes finais foram decididos em conjunto com os autores 

a partir das sugestões dos referidos consultores. 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Parecer nº 338/2011, de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde e das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

 

RESULTADOS 

No que diz respeito ao perfil das enfermeiras entrevistadas verificou-se que o tempo 

de experiência de trabalho das entrevistadas na ESF variou entre seis e onze anos. Com 

relação à formação complementar, quatro profissionais não realizaram nenhum tipo de pós-

graduação, duas são mestres em Enfermagem e as demais são especialistas nas áreas de 

Saúde Pública/Coletiva (3), Gestão em Saúde (2), Pneumologia Sanitária (1) e Educação 

em Enfermagem (1).  

Foram identificadas 11 Unidades de Contexto Inicial (UCI), compatíveis com o 

número de entrevistas analisadas. O corpus foi dividido em 343 Unidades de Contexto 

Elementar (UCE) – correspondentes aos segmentos de textos dimensionados pelo software, 
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constituindo 100% do material disponibilizado e classificou para análise 294 UCE, 

correspondendo a 85,71% de aproveitamento do material submetido à análise. 

 As 294 UCE do corpus foram divididas em dois eixos e cinco classes (Tabela 1).  O 

primeiro eixo, denominado "retardo no diagnóstico e apoio laboratorial", é constituído por 

duas classes bem relacionadas entre si: a classe 2, com 11,22% das palavras analisadas, 

trata das dificuldades enfrentadas pelos sintomáticos respiratórios e doentes para a 

realização dos exames de diagnóstico e controle da TB; e a classe 4, com 6,46% das 

palavras analisadas, que trata da demora na obtenção dos resultados das baciloscopias e 

radiografias de tórax. O segundo eixo, designado "processo de trabalho e qualificação 

profissional das equipes da ESF", é constituído pela classe 1, que contém 32,99% das 

palavras analisadas e aborda a necessidade de implementação de ações de educação 

permanente e educação em saúde na ESF; pela classe 3, com 7,48% das palavras 

analisadas, que discorre sobre o registro de informações no acompanhamento dos doentes; 

e pela classe 5, com 41,89% palavras, que discute as atribuições individuais e da equipe da 

ESF no tratamento dos pacientes com TB. 

Tabela 1. Perfil das classes resultantes da análise Alceste, versão 4.9, das entrevistas dos 

profissionais estudados. Natal (RN), Brasil, 2012.  

Eixos Classes Denominação Composição 

1- Retardo no diagnóstico e 

apoio laboratorial 

2 
O percurso do usuário no sistema 

de saúde 

33 UCE* 

(11,22%) 

4 Retardo no diagnóstico 
19 UCE.  

(6,46%) 

2- Processo de trabalho e 

qualificação profissional 

das equipes da ESF 

1 
Capacitações e ações de educação 

em saúde 

97 UCE 

32,99% 

3 

Importância do registro da 

informação no acompanhamento 

da TB 

22 UCE 

7,48% 

5 

Conduta da equipe no 

diagnóstico/tratamento dos 

pacientes com TB 

123 UCE 

41,89% 

*UCE: Unidades de Contextos Elementares 
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Eixo 1 - Retardo no diagnóstico e apoio laboratorial  

 

O percurso do usuário no sistema de saúde 

Nesta classe, as enfermeiras revelam diferentes arranjos no fluxo de execução das 

baciloscopias nos distritos sanitários do município e algumas fragilidades estruturais, 

expressas pela descontinuidade na oferta de veículos para transporte de amostras coletadas 

das USF aos laboratórios, pela ausência de refrigeradores para acondicioná-las e pela 

limitação de dias e horários para recebê-las na USF:  A USF dispõe de laboratório próprio. 

Os potes de BK (baciloscopia) são entregues na própria unidade, o paciente faz a coleta e 

entrega no laboratório, que funciona de segunda a sábado (Enfermeira-01); Os usuários 

são orientados a realizarem o BK nas terças e quintas-feiras na unidade mista de saúde 

(outra unidade situada no mesmo bairro). Os próprios doentes trazem o resultado até a 

unidade (Enfermeira-04); Não existe um serviço de transporte para coletar as amostras 

das unidades (referindo-se as dez USF do distrito) para o laboratório. O paciente colhe a 

amostra em casa e leva até o laboratório [...] Os resultados são enviados para a sede do 

distrito e encaminhadas para a USF (Enfermeira-03); O carro do distrito só vai um dia da 

semana à unidade pegar as amostras. Outro problema é que a USF não tem geladeira 

específica para guardar o material contaminado (Enfermeira-09). 

 

Retardo no diagnóstico  

Os discursos apresentados nessa classe somam-se às falas expostas na classe 2, 

colocando em evidência questões relacionadas com a organização dos serviços de saúde, 

que estão implicadas com o retardo do diagnóstico da TB pelas equipes da APS: A maioria 

dos pacientes chega com o diagnóstico do hospital. Quando conseguimos captar um SR 

(sintomático respiratório), o resultado chega através do distrito sanitário [...] O prazo de 

entrega é demorado, gira em torno de quinze dias (Enfermeira-11); Os resultados 

demoram de 07 a 14 dias para chegar a USF. Se a rede fosse informatizada, reduziríamos 

o custo, o tempo do diagnóstico e evitaríamos que muitas outras pessoas se infectassem! 

(Enfermeira-08). 

O retardo do diagnóstico também se apresenta como uma consequência da falta de 

formação/atualização dos profissionais da rede de saúde, especialmente da rede privada: 

Alguns médicos da rede privada estão desatualizados, fazendo diagnósticos e tratamentos 

equivocados, e isso contribui para o prolongamento do início de tratamento da TB. 

(Enfermeira-10).  
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Eixo 2- Processo de trabalho e qualificação profissional das equipes da ESF 

 

Capacitações e ações de Educação em Saúde 

 Nessa classe, com 32,99% das UCE, as enfermeiras expressam a insatisfação com a 

frequência e a organização das capacitações oferecidas pela SMS, direcionadas 

principalmente a médicos e enfermeiros. Em geral, apenas um enfermeiro e um médico são 

selecionados por USF, apesar de algumas unidades comportarem até quatro equipes: É 

necessário que a TB seja pauta de treinamentos semestrais para todos os profissionais. 

Como não são todos que participam dos treinamentos, os que participam são responsáveis 

por repassar o conteúdo para os demais membros da equipe [...] Os enfermeiros que 

precisam organizar o treinamento dos técnicos e ACS. O médico, geralmente, não se 

envolve. Essa é a realidade! (Enfermeira-06). 

Também se pôde observar o desejo de reorientação do método utilizado nas 

capacitações internas, substituindo a prática tradicional de transmissão de conhecimentos 

(“treinamentos”) por uma proposta de educação permanente em saúde: Incluímos a 

discussão da TB nas reuniões de equipe sem seguir a lógica da educação permanente [...] 

Ocorre mais um repasse de informações, mas isso precisa ser revisto (Enfermeira-05). 

A dificuldade em realizar ações coletivas de educação em saúde foi referida no 

discurso de uma das entrevistadas: Sempre que possível, a temática é abordada na sala de 

espera. Existe muita preguiça dos profissionais, falta de disciplina. É preciso que se torne 

rotina a orientação nas salas de espera, a divulgação dos sinais e sintomas de alerta, algo 

tão simples que necessita ser consolidado (Enfermeira-04). 

 

Importância do registro da informação no acompanhamento da TB 

Essa classe relaciona os instrumentos de registro de informações epidemiológicas e 

operacionais da TB utilizados nas USF, atribuindo às enfermeiras o seu preenchimento e 

consolidação. O livro verde se destaca como instrumento mais citado pelas entrevistadas, 

mesmo não sendo, muitas vezes, utilizado para avaliar e planejar localmente as ações de 

controle da doença: Realizamos os registros em todos os instrumentos solicitados pela 

SMS: o livro de sintomáticos, o livro verde, a ficha de notificação, o boletim de 

acompanhamento [...] Já houve a tentativa de integrar os técnicos de enfermagem nessas 

ações, mas eles são muito resistentes a participar das ações do programa (Enfermeira-06); 
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O livro verde só é atualizado quando há uma solicitação da técnica no nível distrital para 

avaliação (Enfermeira-03). 

Outras falas revelam a insatisfação das entrevistadas em relação à falta de 

devolução das informações geradas pelas equipes, à ausência de equipamentos e de 

insumos que facilitariam a produção da informação: Não há um retorno dessas 

informações e quando ocorre, é uma cobrança da falta de alguma informação, anotação 

ou resultado de exame de algum paciente nos documentos que foram enviados 

(Enfermeira-02); Um programa informatizado e com acesso a internet seria um meio de 

facilitar o registro e avaliação dos casos [...] Os impressos do programa, muitas vezes, 

faltam. Poderiam ser informatizados! (Enfermeira-04). 

 

Conduta da equipe no diagnóstico e tratamento dos pacientes de TB 

Essa classe expressa a atuação da equipe multiprofissional da ESF na atenção à TB, 

revelando o protagonismo do enfermeiro, que assume ações assistenciais, gerenciais e de 

formação da equipe no processo de cuidado do doente: O enfermeiro atua na primeira 

consulta, nas consultas subsequentes - realizadas com intervalos quinzenais - no exame 

dos comunicantes, na notificação dos casos, no encaminhamento à nutricionista, na 

solicitação do BK de controle e nas orientações do paciente e da família (Enfermeira-10); 

A médica atua em três situações: na admissão dos pacientes, na alta e nas intercorrências, 

quando ocorrem. [...] Ainda fazemos as visitas domiciliares e ações educativas, quando 

possível! O ACS faz visitas domiciliares, teoricamente, né? Porque não temos captado 

sintomáticos, todos os pacientes acompanhados na unidade chegaram através do hospital 

[...] Ainda não implantamos o TDO (Tratamento Diretamente Observado), mas será de 

responsabilidade do ACS e do técnico de enfermagem, sob nossa supervisão (Enfermeira-

11). 

Outras falas revelam dificuldades apresentadas por algumas categorias 

profissionais, retomando a necessidade de capacitação permanente das equipes, já 

expressas na classe 1: A principal dificuldade enfrentada no acompanhamento dos doentes 

é a falta de adesão dos profissionais e dos pacientes. Seria necessário que todos 

participassem das capacitações e cumprissem os protocolos estabelecidos. O técnico de 

enfermagem, por exemplo, apresenta uma resistência em participar, mas participa na 

coleta de exames e na realização de visitas domiciliares (Enfermeira-01); Falta a adesão 

da equipe para que o TDO realmente se consolide [...] Os ACS, que estão demonstrando 

muita resistência, questionando do porquê de só eles terem que observar a tomada da 
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medicação (Enfermeira-07); A gente observa que há um despreparo desses profissionais 

(técnicos de enfermagem) quando veem um usuário tossindo [...] Não são capacitados 

para detectar uma possível TB e encaminhá-lo ao enfermeiro [...] Não sei se é por que eles 

têm muitas coisas para fazer...(Enfermeira-08). 

A existência de equipes incompletas, sobretudo com a ausência de médicos, revela 

o acúmulo de atividades assistenciais assumidas pelas enfermeiras e por médicos de outras 

equipes que utilizam a mesma USF: As consultas de controle são realizadas pela 

enfermagem, mensalmente. Já as consultas médicas, devido ao déficit desses profissionais 

na unidade, são aprazadas quando há necessidade, sobretudo os pacientes com patologias 

de base, e são realizadas, em média, duas vezes durante o tratamento. (Enfermeira-07). 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo contribui para a compreensão dos aspectos que influenciam a atenção 

ao doente de TB na ESF, no contexto atual da política de descentralização das ações do 

programa de controle da TB para a APS. Os resultados destacaram a participação do 

enfermeiro na assistência e coordenação das atividades de controle da TB, como previsto 

pelo Ministério da Saúde16 e ratificado por outros estudos8,17. Evidenciou-se ainda 

fragilidades na rede de apoio diagnóstico, na capacitação e envolvimento de algumas 

categorias e a fragmentação no processo de trabalho das equipes.  

Apesar de o desenho organizacional da rede municipal de serviços de saúde prever 

a utilização dos serviços de apoio laboratorial descentralizado nos distritos sanitários, 

percebe-se que a existência de falhas na organização desses serviços leva os usuários a 

procurar atendimento em laboratórios situados em outras regiões da cidade. Assim, a 

gestão municipal do Programa de Controle da Tuberculose transfere para o doente a 

responsabilidade de coleta e transporte do material ao laboratório e, algumas vezes, do 

recebimento do resultado desses exames, colocando em risco o sucesso da ação.  

A falta de padronização no fluxo para execução das baciloscopias entre os distritos 

sanitários do município reflete a baixa qualidade de atenção laboratorial e apoio 

diagnóstico, contribuindo para aumento do tempo de espera pelo diagnóstico e início do 

tratamento. O diagnóstico tardio constitui um dos grandes obstáculos para o controle da 

TB10,12,13. O atraso no diagnóstico decorre de causas relacionadas aos doentes25 e à 

organização dos serviços de saúde, a exemplo das dificuldades estruturais e da falta de 

qualificação profissional para o manejo clínico da doença11,14,15,26 também identificadas 

nessa pesquisa. 
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A despeito do longo período de implantação das equipes da ESF e de 

descentralização das ações de controle de TB para APS, a maioria dos doentes ainda busca 

o hospital de referência para obter o diagnóstico da doença. Esse comportamento pode 

estar associado tanto às facilidades no acesso a esse serviço, que funciona diuturnamente e 

possibilita aos doentes a realização imediata da baciloscopia de diagnóstico, quanto a 

outras causas de diagnóstico tardio inerentes ao doente, tais como o medo, a falta de 

informações sobre a doença e o preconceito, já observadas em outros estudos9,23,26. Assim, 

esse estudo corrobora os achados de Loureiro et al14, sugerindo que a acessibilidade 

geográfica  não garante melhor acesso ao diagnóstico da TB por parte da população. 

Diversos estudos10,23,25 apontam a baixa capacitação da força de trabalho como um 

dos principais entraves no controle da TB. Nessa perspectiva, aponta-se a importância da 

realização de treinamentos sistemáticos para capacitar os profissionais da APS no 

diagnóstico e tratamento precoce da TB, a fim de contribuir na redução da taxa de 

incidência da doença7. Além disso, os mesmos autores afirmam que os programas que 

investem em capacitação reduzem os custos da doença para famílias e pacientes. No 

entanto, é importante considerar que o êxito nos resultados dessas atividades está 

relacionado com a capacidade de despertar nos profissionais o desejo de mudança de suas 

práticas cotidianas a partir da reflexão da forma de organização do seu processo de 

trabalho e da compreensão das demandas de saúde da população envolvida.  

Com relação às informações epidemiológicas da TB geradas pelas equipes, os 

resultados sugerem a existência de falhas na produção, processamento, análise dos dados, e 

retroalimentação do sistema. Assim, a baixa qualidade das informações compromete um 

dos pilares da estratégia DOTS (Directly Observed Treatment Strategy), adotada 

mundialmente, que diz respeito à utilização de um sistema de registro e notificação capaz 

de avaliar e monitorar os resultados dos tratamentos, e assim subsidiar o planejamento, a 

coordenação e a supervisão das ações de controle da TB na APS3.  

As constatações desse estudo estão em consonância com os achados de outra 

pesquisa  que indicou a falta de infraestrutura de informática e a qualificação insuficiente 

da força de trabalho com principais dificuldades para o manejo e condução operacional do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação, principal fonte de registro da TB27. 

No que diz respeito à conduta das equipes no diagnóstico e tratamento dos doentes 

de TB, o estudo mostrou deficiências no processo de trabalho das equipes do município 

que comprometem a atenção aos doentes de TB, evidenciadas por fatores que se articulam 

entre si: ausência de médicos em um número expressivo de equipes; acúmulo de atividades 
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assistenciais e gerenciais por parte dos enfermeiros; baixa participação dos médicos nas 

ações educativas voltadas à comunidade; participação incipiente do técnico de enfermagem 

nas ações de atenção à TB; resistência de algumas categorias profissionais na implantação 

do TDO; e reprodução do modelo médico-assistencial pautado em ações individuais e 

curativas em detrimento do modelo de vigilância e promoção da saúde.  

Em relação ao diagnóstico da TB, o Ministério da Saúde recomenda que, na 

ausência do profissional médico, o enfermeiro institua o tratamento de Tuberculose16, o 

que pode garantir o estabelecimento precoce do tratamento, visto que no cenário analisado 

o enfermeiro está mais presente nas unidades de saúde quando comparado ao número de 

médicos. Ressalta-se que a ampliação da ESF no país possibilitou abertura de um campo 

de atuação importante para os enfermeiros, conferindo maior autonomia profissional e 

visibilidade ao seu trabalho28.  

Assim como no presente estudo, outras pesquisas8,17 destacaram o protagonismo do 

enfermeiro, entre os demais profissionais da ESF, no cuidado ao doente de TB. Além 

disso, ao pesquisar sobre o papel da enfermagem na tuberculose, outros autores revelaram 

que esse protagonismo pode ser bastante amplo, se iniciando na proposição de políticas até 

ações operacionais, no âmbito local até o internacional17. Ressaltam, no entanto, que essa 

liderança revela fragilidades, pois o cuidado, no âmbito da APS, deve ser oferecido sob 

uma perspectiva multidisciplinar8. 

Os resultados desse estudo, dada a sua natureza, não podem ser generalizados para 

uma população18. No entanto, espera-se que as proposições teóricas suscitadas possam ser 

utilizadas em contextos semelhantes ao do município estudado, contribuindo, assim, com a 

produção do conhecimento sobre a temática. 

Ademais, os autores reconhecem que o estudo apresenta como limite o fato de 

conter apenas a percepção de enfermeiras. Sugere-se a realização de outros estudos, que 

incluam os demais atores envolvidos no processo de atenção aos doentes de TB. 

A despeito das recomendações internacionais de descentralização das ações de TB 

para a APS como estratégia de ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento da doença, 

o estudo apontou algumas barreiras que fragilizam essa estratégia, destacando a 

capacitação incipiente das equipes de saúde; falhas na organização da rede laboratorial que 

dá suporte às equipes da ESF, dificultando o diagnóstico e controle da doença; 

subutilização das informações epidemiológicas e operacionais no planejamento e 

programação de ações de controle da doença; e participação incipiente dos técnicos de 

enfermagem na atenção aos doentes e sintomáticos respiratórios, contrapondo-se ao 
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protagonismo do enfermeiro, responsável por ações assistenciais, gerenciais e de formação 

da força de trabalho técnico nas USF.   

Diante desses resultados, acredita-se que a melhoria na qualidade na atenção à TB 

no município perpassa, entre outros fatores, pela reorganização do processo de trabalho das 

equipes da ESF a partir de um processo de qualificação que contemple todas as categorias 

profissionais, estruturado na perspectiva da educação permanente em saúde, valorizando as 

especificidades de cada profissão e estimulando o trabalho interdisciplinar. Ressalta-se a 

importância do comprometimento político dos gestores a fim de promover condições 

estruturais e de organização da rede de serviços de apoio às equipes de APS, bem como o 

maior empoderamento de técnicos, gerentes e coordenadores da APS, Vigilância em Saúde 

e da ESF fortalecendo o monitoramento, a supervisão e o apoio técnico as equipes de 

saúde. 
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5.4 Artigo 4  

 

O artigo “A gestão municipal no controle da tuberculose: compromisso 

político?” foi enviado para os Cadernos de Saúde Pública com Fator de Impacto 

0,859 e Qualis B2 para Medicina II e A2 para Saúde Coletiva.  

 

A GESTÃO MUNICIPAL NO CONTROLE DA TUBERCULOSE: 
COMPROMISSO POLÍTICO? 

 

RESUMO 

Estudo de abordagem qualitativa que teve como objetivo analisar o compromisso político 

da gestão com as ações de controle da tuberculose (TB) em Natal/RN. O método adotado 

foi o Estudo de Caso, utilizando-se duas técnicas de coleta de dados: a análise 

documental e entrevistas em profundidade. Os principais resultados indicaram: pouca 

relação entre as ações propostas pela gestão e os componentes do Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT); incoerência entre metas pactuadas e estratégias de ação 

para seu alcance; subutilização de informações epidemiológicas na elaboração do planos 

de saúde; elaboração de relatórios de gestão como cumprimento de atividade burocrática 

sem contemplar a totalidade das ações realizadas. O estudo demonstrou que a TB não tem 

prioridade na agenda da saúde do município, traduzindo uma falta de compromisso político 

da gestão, expresso em um planejamento fragmentado e burocrático que não corresponde 

integralmente às diretrizes internacionais de controle da TB e às ações preconizadas pelo 

PNCT. 

Descritores: Tuberculose; Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde; Atenção Primária 

em Saúde. 

Descriptors: Tuberculosis; Health Management; Health Planning; Primary Health Care. 

Descriptores: Tuberculosis; Gestión en Salud; Planificación en Salud; Atención Primaria 

de Salud; 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as taxas de morbimortalidade de tuberculose (TB) vêm 

decrescendo progressivamente em todo o mundo. No entanto, a doença se mantém como 

um grave problema de saúde pública em escala global, sobretudo em países em 
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desenvolvimento e com grandes índices de vulnerabilidade social, inobstante a existência 

de fármacos efetivos e de baixo custo1. 

Em consonância com diretrizes recomendadas internacionalmente, o Ministério da 

Saúde do Brasil, por meio do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), 

segue as orientações de controle da doença baseadas nas Estratégias Stop-TB 2 e DOTS 

(Tratamento Diretamente Observado de Curta Duração), visando à garantia do diagnóstico 

laboratorial; à oferta regular de medicamentos e sua administração sob supervisão direta 

dos profissionais; à implementação de um sistema de informação que permita avaliar e 

monitorar os casos em tratamento; e o compromisso político dos gestores em relação à 

disponibilização de recursos materiais e humanos, à elaboração de planos de ação e à 

mobilização social. O PNCT prioriza a descentralização das ações de controle dos centros 

de referência para os serviços de Atenção Primária em Saúde (APS) visando à ampliação 

do acesso às ações do programa3. 

A descentralização pressupõe o fortalecimento dos municípios no planejamento e 

execução das ações de saúde, constituindo-se assim como cenário ideal para a 

implementação de políticas públicas e o planejamento local4.   

No Brasil, o planejamento em saúde aparece na centralidade da agenda da gestão 

para ser desenvolvido nas três esferas de governo, considerando as especificidades do 

território e as necessidades de saúde da população, entre outras questões5. Nessa 

perspectiva, o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS) se 

utiliza de instrumentos que devem ser integrados, revistos e adotados em consonância com 

os seus referenciais legais. Seu funcionamento tem por base a formulação e ou revisão dos 

seguintes instrumentos: Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de 

Gestão. É responsabilidade dos municípios a elaboração, aplicação e adaptação desses 

instrumentos com a colaboração de usuários, profissionais e gestores6. 

No âmbito do planejamento das ações de TB no município, a programação das 

atividades deve se iniciar a partir do Plano Municipal de Saúde (PMS), estender-se para os 

demais instrumentos de planejamento, até a elaboração de um plano de ação e atividades 

para o controle da tuberculose3. 

Compreendendo o compromisso político como um dos pilares para o controle da 

TB e sua relação com o modelo de atenção e gestão da saúde, é importante analisar como 
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esse compromisso se estabelece a partir de instrumentos de planejamento que traduzem as 

diretrizes e prioridades para o controle da doença.  

A literatura científica nacional e internacional dispõe de poucos estudos que 

analisem a gestão do programa de controle da TB no contexto da descentralização das 

ações no âmbito municipal. Estudos recentes7,8 identificaram a ausência de planejamento 

específico para o controle da TB, o predomínio de atos gerenciais normativos e a falta de 

articulação entre os gestores de outros setores que desenvolvem atividades fundamentais 

na organização das ações da TB.  

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo analisar o compromisso político 

da gestão com as ações de controle da tuberculose no município de Natal/Rio Grande do 

Norte. Especificamente, visa identificar as ações propostas e executadas pela gestão no 

âmbito dos instrumentos de planejamento. 

MÉTODO 

Tipo de estudo  

Este artigo é parte resultante do projeto “Estratégia DOTS (Tratamento Diretamente 

Observado de Curta Duração) no tratamento da tuberculose: desempenho da atenção básica 

no município de Natal/RN”. Trata-se em um estudo exploratório, que segue uma 

abordagem qualitativa e adota como estratégia metodológica o Estudo de Caso9. 

Cenário 

A pesquisa foi realizada entre outubro de 2011 e abril de 2012, em Natal, uma 

capital do nordeste brasileiro, que possui uma população de 803.739 habitantes10. No 

município de Natal, as ações de diagnóstico, tratamento e controle da TB foram 

descentralizadas de serviços especializados para Estratégia Saúde da Família (ESF) desde a 

sua implantação, em 1999, o que potencializa um acúmulo de aprendizado institucional e 

favorece a avaliação. À época da coleta de dados, a rede de Atenção Básica era constituída 

por 54 Unidades Básicas de Saúde (UBS), distribuídas em cinco Distritos Sanitários de 

Saúde, sendo 37 da ESF. As sedes dos Distritos Sanitários possuíam núcleos de atenção 

básica e vigilância epidemiológica, com profissionais que desenvolvem atividades de apoio 

técnico-gerencial às UBS. O atendimento clínico especializado era atribuído às policlínicas 

distritais e a um hospital de doenças infectocontagiosas, que também é porta de entrada 
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para os doentes de TB. O diagnóstico laboratorial era realizado por quatro laboratórios 

públicos e um contratado.  

População de estudo  

A população do estudo foi constituída por todos os nove gestores delimitados como 

atores institucionais que participaram, em diferentes níveis, do processo de elaboração e ou 

condução das decisões das políticas do Programa Municipal de Controle de Tuberculose 

(PMCT) entre 2006 e 2012. Foram arrolados os coordenadores do Departamento de 

Vigilância em Saúde (1); do Departamento de Atenção Básica (1); do Setor de Vigilância 

Epidemiológica (1); do Programa Municipal de Controle da Tuberculose (1) e dos Núcleos 

Distritais de Vigilância Epidemiológica (5). 

Coleta de dados 

Foram utilizadas duas técnicas de coleta de dados, a análise documental e 

entrevistas em profundidade. A análise documental é considerada como uma técnica de 

pesquisa capaz de fornecer informações úteis para avaliações qualitativas, de ampliar o 

entendimento dos objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e 

sociocultural, além de agregar a dimensão temporal à compreensão do social11.  

A análise documental refere-se ao período de 2006 a 2012 e incluiu os seguintes 

documentos institucionais disponíveis no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), www.natal.rn.gov.br/sms: Planos Municipais de Saúde (PMS)12,13, que orientam a 

programação das ações de saúde do município referentes aos quadriênios 2006/2009 e 

2010/2013; a Programação Anual de Saúde (PAS)14 de 2012 que operacionaliza as 

orientações expressas no PMS; os Relatórios Anuais de Gestão (RAG)15,16,17,18,19 de 2007 a 

2011 que apresentam os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de 

Saúde; além daqueles disponibilizados diretamente pela gestão municipal - Planos de Ação 

do PMCT20,21 de 2006 e 2008 e o Plano de Ação de Controle da TB do Distrito Sanitário 

Norte I22, elaborado em 2006.  

Não estavam acessíveis no site da SMS e não foram disponibilizados pela gestão: 

os Relatórios das ações executadas pelo PMCT; as PAS do período de 2006 a 2011; e as 

Programações Anuais da Vigilância em Saúde para o período estudado. 
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As entrevistas semiestruturadas ocorreram na sede central da SMS e nas sedes dos 

cinco distritos sanitários do município de Natal pelo pesquisador principal, gravadas em 

MP3 e posteriormente transcritas. Tanto o roteiro da análise documental quanto das 

entrevistas abordaram as categorias descritas no Quadro 1. O roteiro foi previamente 

ajustado com aplicação de teste piloto com cinco gestores do programa em município da 

região metropolitana de Natal em fevereiro de 2011. 

 

Quadro 1. Ações que devem ser preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT) de acordo com seus componentes. 

COMPONENTES AÇÕES PRECONIZADAS 

Planejamento e Orçamento 
Apoio técnico e financeiro para implementação das ações de controle da 

tuberculose na Atenção Primária em Saúde. 

Atenção à Saúde 

(Prevenção, assistência e 

diagnóstico) 

Captação de sintomáticos; realização do Tratamento Diretamente Observado 

(TDO); acompanhamento dos doentes em tratamento; oferta de vacina BCG 

e teste tuberculínico; atividades educativas. 

Informação Estratégica 

(Vigilância epidemiológica e 

monitoramento e avaliação) 

Notificação e investigação de casos; realização de visitas domiciliares aos 

doentes; busca de faltosos e contatos; realização de busca ativa de 

sintomáticos respiratórios e exames de contatos de casos de tuberculose 

bacilíferos; monitoramento e avaliação de indicadores epidemiológicos. 

Desenvolvimento Humano e 

Institucional 

Atividades de educação permanente; realização de seminários e oficinas 

para discussão sobre a melhoria no controle da tuberculose; apoio técnico às 

unidades de saúde para desenvolvimento de ações de controle da tuberculose 

na comunidade. 

Comunicação e 

Mobilização Social  

Mobilização da comunidade para articulação com as instâncias formais de 

controle social; elaboração e implantação de projetos de educação em saúde, 

comunicação e mobilização social; produção de material educativo e 

informativo para divulgação das ações de promoção e prevenção da 

tuberculose. 

Pesquisa 
Realização de pesquisas para produção de conhecimento sobre a situação 

epidemiológica da tuberculose e comorbidades. 

 

Análise dos dados 

A análise dos documentos foi realizada tomando-se como referência as ações de 

maior relevância que traduzem os objetivos da APS no controle da TB em termos de 

resultados de prevenção e tratamento. Tais ações estão expressas nos seis componentes do 

PNCT e detalhadas no Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose 3 e no 

Protocolo de Enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose23 

(Quadro 1). Elaborou-se uma matriz de análise para, a partir dos componentes do PNCT, 

identificar, nos instrumentos de gestão, as metas, as estratégias, as ações executadas e os 

resultados obtidos no controle da TB durante o período estudado. 
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Os dados das entrevistas foram submetidos à Análise de Conteúdo24, seguindo as 

seguintes etapas: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos 

resultados; inferência; e interpretação. 

Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Parecer nº 338/2011, de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde e das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos documentos institucionais 

A conformação do PMS/2006-2009 se deu a partir de vários eventos específicos, 

tendo como referencial básico o Plano Plurianual, o Relatório de Avaliação de Resultados 

2003 a 2005, as contribuições das Conferências Municipais de Saúde e o resultado das 

plenárias do orçamento participativo, implantado no Município sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, o que indica que sua 

elaboração incorporou uma gama significativa de atores inseridos em diferentes espaços do 

sistema de saúde. 

O PMS/2010-2013 não explicita a sua metodologia de construção e quais os 

documentos base de sua elaboração, não dando a dimensão de quão participativo foi o 

processo. O PMS foi aprovado contemplando apenas as metas para o triênio 2011-2013 

dado o fato de que o Plano somente foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde de 

Natal-RN em março de 2011, deixando uma lacuna relacionada às ações prioritárias no ano 

de 2010. 

A PAS/2012, publicada no site da SMS como “versão preliminar”, apresenta 

coerência com as propostas do PMS/2011-2013. No entanto, observaram-se ausências de 

informações em relação à fonte de recursos para realização das atividades propostas, às 

metas, aos responsáveis pelas atividades e ao prazo para execução. Ressalta-se que a PAS 

foi elaborada pela primeira vez na SMS em 2012, não havendo registro de outros 

instrumentos que especifiquem as ações pautadas nos PMS. 

Os Planos Municipais de Controle de TB descrevem uma série de atividades 

distribuídas em quatro eixos (prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento), que 
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contemplam algumas das ações preconizadas pelo PNCT. Todavia, tais documentos não 

apresentam informações que contemplem todos os componentes do PNCT, não descrevem 

quais são os atores responsáveis pelas ações propostas, tampouco especificam quais os 

recursos físicos e financeiros necessários para a sua execução e a forma de monitoramento 

e avaliação das ações. Estas lacunas evidenciam a fragilidade do instrumento para o 

planejamento e a avaliação das ações do programa.  

Planejamento e Orçamento 

O PMS/2006-2009 previa como ação apenas a ampliação da oferta de exames de 

diagnóstico e controle laboratoriais em toda rede. Entretanto, as informações oriundas dos 

RAG produzidos nesse período registram a implantação dos referidos exames em três dos 

cinco laboratórios municipais, não explicitando nem as ações realizadas nem a medida da 

ampliação dessa oferta. Observa-se uma fragilidade nos documentos oficiais, que não 

descrevem claramente as ações que devem ser realizadas para cumprir as metas pactuadas. 

Ademais, não há relatórios do PCT municipal que descrevam quais as atividades realizadas 

no período e os atores envolvidos. 

O PMS/2011-2013 reitera a proposta do instrumento anterior prevendo a 

implantação de coleta de baciloscopias em todas as unidades de APS, a reestruturação de 

laboratórios públicos, a criação de uma unidade de referência para diagnóstico e tratamento 

de menores de 15 anos e a realização de radiografias de tórax para todos os pacientes 

diagnosticados laboratorialmente. Além disso, propõe o aumento da cobertura da ESF, para 

cobrir, no mínimo, 50% da população. No entanto, os RAG examinados no período apenas 

relatam que não houve expansão da ESF devido à dificuldade de contratação de pessoas 

para o quadro efetivo de trabalhadores. Não foi encontrada nenhuma referência à execução 

das demais metas. 

O RAG/2011 descreve a baixa cobertura da ESF como fator limitante de expansão 

das ações de controle da TB na APS, atribuindo às limitações legais, orçamentárias e 

financeiras as razões que dificultam o incremento da força de trabalho e inviabiliza a 

execução de ações propostas. 

Estudos25,26,27 apontam práticas de planejamento com baixo grau de 

institucionalização, realizadas em momentos pontuais e de maneira burocrática, como 

mero cumprimento de determinação legal e elaborado de forma fragmentada, sem o 
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envolvimento de membros da equipes técnica na discussão das ações programadas e 

executadas, a exemplo do que ocorre com o RAG. 

No presente estudo, tais práticas se refletem em uma incoerência entre os 

instrumentos, pois as metas propostas no PMS - ampliação e melhoria da infraestrutura, 

admissão de novos recursos humanos e recursos financeiros necessários - não encontram 

correspondência com as estratégias de ação para seu alcance.  

As entrevistas revelaram que durante a vigência do último PMS foram implantadas 

as coletas de baciloscopias nas UBS de dois distritos sanitários, com o suporte de um 

laboratório privado. Porém, para os entrevistados, o convênio firmado entre a SMS e o 

laboratório não se mostrou eficiente, apresentando falhas na logística do serviço e 

dificultando o acompanhamento do tratamento dos doentes. 

Nos RAG, não foram identificados registros de iniciativas que extrapolassem as 

propostas inseridas nos PMS. Contudo, de acordo com uma das entrevistadas, em 2006 foi 

executado um plano de intervenção para o controle da TB no Distrito Sanitário Norte I 

(DSNI), elaborado por técnicos da vigilância epidemiológica daquele distrito com apoio da 

direção local.  

“Foi a partir desse plano que a gente conseguiu melhorar algumas coisas, principalmente 

a identificação precoce do paciente, através da coleta oportuna de baciloscopia na 

unidade. Houve reorganização do processo de trabalho, trabalhou-se com a capacitação 

dos profissionais de todas as unidades de saúde, foram realizadas oficinas durante a 

implantação junto com os alunos da universidade e também com as escolas, buscando a 

detecção precoce da tuberculose, capacitando também para o preenchimento do livro, da 

coleta da BK, do tratamento da TB”. Entrevistado_01.  

Iniciativas locais, não constantes do PMS mas desenvolvidas a partir da 

identificação de necessidades do território, não se expressam no RAG, o que corrobora o 

fato de que o Relatório não resulta de uma discussão pautada na realidade dos territórios e 

com a participação de técnicos e profissionais envolvidos na execução das ações de TB.  

Para haver efetivamente uma melhoria da qualidade de vida da comunidade no que 

se refere à TB, é necessário que o planejamento, a avaliação e o monitoramento das ações 

planejadas se realizem de maneira participativa, priorizando a tuberculose na agenda 

pública para superar o desconhecimento e a desvalorização dessa doença no município7. 

Atenção à saúde 
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No tocante a esse componente, os PMS analisados elencam uma série de metas que 

envolvem a melhoria dos indicadores epidemiológicos (redução da taxa de abandono e 

mortalidade e aumento da taxa de cura) e operacionais (aumento da detecção de casos 

novos e busca de sintomáticos respiratórios) da TB e estão diretamente relacionados com a 

atenção dispensada aos doentes nas unidades de APS.  

Os RAG (2007 a 2010) apenas relatam a estabilização do número de casos novos e 

quantificam o total de procedimentos realizados na APS, incluindo consultas, baciloscopias 

e tratamentos supervisionados. Além disso, não fazem alusão à assistência farmacêutica, 

impossibilitando a análise quanto ao acesso e oferta de medicações específicas para os 

portadores de TB a partir desse instrumento de gestão. 

O RAG/2011 revela que a meta de cura de casos novos bacilíferos, prioridade IV 

do Pacto pela Vida (fortalecimento da capacidade de resposta a doenças emergentes), 

atingiu um valor inferior (16,57%) ao programado (85%) em 2011. Entre as possíveis 

causas para esse baixo desempenho, a gestão aponta: dificuldades no acompanhamento dos 

doentes, na realização de busca ativa de casos e na execução do tratamento diretamente 

observado; baixa cobertura da ESF; irregularidade no abastecimento da rede; baixa 

qualificação da força de trabalho dos profissionais da APS; ausência de 

supervisão/monitoramento contínuos; e descontinuidade da alimentação do sistema de 

informação.   

As falas seguintes reforçam as deficiências apontadas nos RAG, confirmando 

divergências em relação ao que é planejado e o que é, de fato, realizado pelos profissionais, 

conforme já discutido anteriormente.  

“Existe toda normatização defendida pelo Ministério da Saúde [...], mas a gente sabe que 

devido a uma deficiência nos recursos humanos, tanto na vigilância epidemiológica 

quanto na atenção básica, não é possível que ela se realize de forma plena”. 

Entrevistado_08. 

“Algumas unidades apresentam profissionais resistentes a desenvolverem o tratamento de 

TB e com dificuldades em realizar a busca ativa devido às altas demandas para os ACS 

(Agentes Comunitário de Saúde[...]” Entrevistado_09. 

A descentralização das ações de TB para APS esbarra na falta de interesse e 

compromisso dos gestores municipais com o enfretamento da doença e nas fragilidades de 

estruturação da rede, fatores que repercutem na baixa qualidade da atenção aos usuários.  
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Informação estratégica 

Em relação a este componente, a análise documental identificou apenas duas 

propostas nos Planos pesquisados: o PMS/2006-2009 apresentou como meta investigar os 

casos de TB multirresistente em 100% dos casos de falência do tratamento convencional; e 

o PMS/2011-2013 apresentou como meta realizar reuniões anuais para monitoramento e 

avaliação das ações desenvolvidas, integrando a APS e a vigilância em saúde, a fim de 

garantir ampla participação dos profissionais lotados na rede básica e nas sedes dos 

distritos sanitários. Entretanto, não foram encontrados, nos RAG, registros da ocorrência 

de encontros avaliativos, supervisões, produção de boletins ou outra forma de divulgação 

dos dados epidemiológicos, tampouco alguma referência à vigilância da TB 

multirresistente.  

O Plano Municipal de Controle a Tuberculose/2006 estabeleceu a meta de gerar 

perfis epidemiológicos da TB por distrito sanitário, trimestralmente, para a prevenção da 

doença e a verificação do quantitativo de diagnóstico com baciloscopias. No entanto, a 

ausência de relatórios produzidos pela coordenação do PCT impediu que fosse verificada a 

realização dessa atividade. 

De acordo com os entrevistados, durante o período de 2006 a 2011, o planejamento 

das ações de controle da TB era realizado juntamente com os profissionais das unidades de 

APS, do setor de vigilância epidemiológica, do departamento de atenção básica e da 

gerência dos distritos sanitários da SMS. Os encontros voltados para o planejamento, 

monitoramento e avaliação aconteciam sem periodicidade definida. A partir de 2012, esses 

encontros avaliativos passaram a ser realizados trimestralmente com a participação dos 

atores acima descritos, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública.  

 Observou-se, por meio dos instrumentos pesquisados, que as poucas informações 

epidemiológicas contidas nos RAG do período 2007-2009 não nortearam a elaboração do 

PMS. O RAG/2009 descreve que a avaliação das metas relacionadas à TB e à hanseníase 

não era recomendável naquele momento devido ao sistema de informação ainda não estar 

concluído para aquele ano. Um planejamento efetivo decorre diretamente da qualidade das 

informações disponíveis28.  Para tanto, é importante que a gestão forneça infraestrutura de 

informática adequada e qualifique a força de trabalho para o uso dos sistemas de 

informação na avaliação e monitoramento da TB na APS.    
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A baixa qualidade das informações compromete um dos pilares da estratégia 

DOTS, que diz respeito à utilização de um sistema de informação efetivo e capaz de 

subsidiar o planejamento, a coordenação e a supervisão das ações de controle da TB na 

APS. Um estudo realizado em municípios das regiões norte e nordeste do Brasil29 

identificou a subutilização dos sistemas de informação no monitoramento e avaliação dos 

indicadores da APS. 

Desenvolvimento humano e institucional 

O PMS/2006-2009 não contemplou nenhuma proposta desse componente. Já o 

PMS/2011-2013 estabeleceu metas de capacitação de médicos e enfermeiros da ESF para o 

Tratamento Diretamente Observado (TDO), aumento do número de UBS capacitadas para 

a administração da vacina BCG e garantia de educação permanente para os profissionais de 

saúde em 100% das UBS, com abordagem integral em vigilância em saúde.  

O Plano do Programa Municipal de Controle da Tuberculose/2006 estabeleceu 

como metas o fortalecimento da formação dos profissionais de saúde para atuarem como 

agentes de prevenção em TB e a realização de oficinas de capacitação em registro de 

informações dos documentos exigidos pelo programa.  

A análise dos RAG mostrou que houve capacitação para médicos e enfermeiros 

(manejo clínico) e técnicos de enfermagem (aplicação de BCG e prova tuberculínica).  

Algumas falas confirmam a ocorrência das capacitações e demonstram a insatisfação com 

a metodologia utilizada e com os resultados decorrentes dessas atividades: 

"As qualificações acontecem anualmente para todas as categorias da ESF [...] O 

problema não é a falta de capacitação [...] É necessário que haja uma mudança na 

metodologia da abordagem da temática para um maior estímulo profissional. 

Entrevistado_09 

"Não existem problemas com as capacitações, mas faltam inovações metodológicas para 

as capacitações". Entrevistado_02. 

A literatura destaca que atividades de capacitação de profissionais da APS para 

diagnóstico e tratamento precoce da TB contribuem na redução da sua taxa de incidência e 

dos custos para as famílias e pacientes30. Nessa perspectiva, a educação permanente dos 

profissionais de saúde se apresenta como estratégia fundamental para a reformulação das 

práticas de gestão e atenção, visto que amplia a possibilidade de integração entre os 
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diversos atores envolvidos e permite a identificação de falhas e a resolução de problemas 

na organização do trabalho a partir das necessidades sentidas pela equipe e comunidade31. 

Comunicação e mobilização social 

Em relação a esse componente, observou-se o registro de propostas em apenas dois 

documentos: no PMS/2011-2013, que estabeleceu a meta de realizar uma campanha anual 

de sensibilização, mobilização e articulação governamental e da sociedade civil para 

enfrentamento da Tuberculose; e no Plano do Programa Municipal de Controle da 

TB/2006, que propôs intensificar mecanismos de divulgação sobre a doença, criar a 

semana de controle da tuberculose e convidar organizações para adotarem o 

acompanhamento voluntário de pacientes com TB, fortalecendo os laços de solidariedade 

entre a esfera pública e a privada.  

Os RAG avaliados não registraram o alcance das metas propostas em nenhum dos 

documentos analisados. Os entrevistados relataram desconhecer ações de mobilização 

social, assim como algum tipo de articulação com organizações civis. 

Para o PNCT, o desenvolvimento de ações que envolvem advocacy, comunicação e 

mobilização social deve estar inserido nos planos estratégicos dos programas municipais 

de controle da TB, pois tais atividades são fundamentais na ampliação da capilaridade das 

ações dos programas e contribuem para a realização do diagnóstico precoce, a melhoria da 

adesão ao tratamento e o combate ao preconceito e à discriminação das pessoas com 

tuberculose3. 

Pesquisa  

Não foram encontradas metas ou propostas em nenhum dos documentos analisados. 

Esta ausência revela o descompasso entre estratégias internacionalmente recomendas32 e as 

estratégias adotadas pela gestão do município para o controle da TB, indo de encontro a 

um dos componentes da Estratégia Stop TB/OMS, que estimula a realização de pesquisas 

operacionais nos serviços de saúde com o propósito de auxiliar a gestão dos Programas na 

tomada de decisões baseada em evidências, melhorando sua qualidade e desempenho 

através de métodos cientificamente válidos33. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo demonstrou que a tuberculose não tem prioridade na agenda da saúde do 

município, traduzindo uma falta de compromisso político do gestor expressa em um 
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planejamento fragmentado e burocrático - que não corresponde integralmente às diretrizes 

internacionais de controle da TB e às ações preconizadas pelo PNCT, no que se refere à 

infraestrutura, logística e educação permanente, podendo impactar negativamente na 

qualidade da atenção à TB.  

As entrevistas trazem informações inexistentes nos relatórios, apontando a 

realização de outras ações além daquelas constantes nos PMS e RAG, o que indica que os 

instrumentos não são construídos de maneira participativa, incluindo outros atores que 

efetivamente atuam no território (profissionais de saúde, técnicos e integrantes da 

comunidade).   

É necessário que a gestão municipal de saúde entenda a TB como prioridade 

política, inserindo-a efetivamente nos processos de planejamento do município, 

contemplando ações para todos os componentes expressos no PNCT, sobretudo aos 

componentes Planejamento e Orçamento, Comunicação e Mobilização Social e Pesquisa, 

que se apresentaram de maneira incipiente ou ausente nos instrumentos de planejamento 

instituídos. Tal compromisso possibilitará a reorganização das ações de controle, 

oferecendo as condições logísticas e estratégicas necessárias para a efetividade do PCT na 

rede de saúde.  

Dada a sua natureza, os resultados desse estudo não podem ser generalizados. 

Entretanto, espera-se contribuir com a produção do conhecimento sobre a temática e 

estimular a reflexão sobre práticas de gestão em cenários semelhantes ao município 

estudado, acenando para a melhoria dos indicadores da tuberculose. 

Os autores compreendem que o estudo apresenta como limite o fato de conter 

apenas a percepção de gestores. Sugere-se a realização de outros estudos, que incluam os 

demais atores envolvidos no processo de atenção aos doentes de TB. 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Esse estudo faz parte de uma pesquisa multicêntrica realizada em cinco 

municípios das regiões Sul (Foz do Iguaçu - PR), Sudeste (Uberaba - MG; São 

José do Rio Preto - SP) e Nordeste (Cabedelo - PB; Natal - RN) do Brasil, 

intitulada “Estratégia DOTS (Tratamento Diretamente Observado de Curta 

Duração) no tratamento da tuberculose: desempenho da atenção básica em 

municípios da região sul, sudeste e nordeste do Brasil” e desenvolvida pelos 

pesquisadores que constituem o Grupo Interinstitucional de Pesquisa da Área 

Epidemiológico-Operacional em Tuberculose (GEOTB), 

http://www.eerp.usp.br/geotb (certificado CNPq/2002), que atua de forma 

articulada à REDE-TB (http://www.redetb.org). O grupo vem se dedicando a 

estudar questões relacionadas à avaliação de serviços de saúde no controle da 

TB com enfoque na dimensão da organização e desempenho de serviços em 

diferentes regiões do Brasil. 

O projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde (PPGCSA) da UFRN por ocasião da seleção para o curso de 

Doutorado tinha como objetivo avaliar o desempenho dos serviços de saúde no 

tratamento da tuberculose em relação aos modelos de atenção à saúde (Atenção 

Básica/Serviços Especializados) do município de Natal, na percepção dos 

doentes. Todavia, após uma série de videoconferências realizadas com os 

pesquisadores e a coordenação do GEOTB, percebeu-se a necessidade de 

alterações nos objetivos e métodos do projeto inicial. Assim, após nova 

apreciação do Comitê de Ética da UFRN, o projeto de pesquisa passou a 

investigar o desempenho dos serviços de Atenção Básica na atenção à 

tuberculose, a partir da realização de entrevistas com profissionais e gestores da 

saúde e da análise de documentos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de 

Natal. 

Após a realização da coleta de dados, no início de 2014, fui convidado pela 

minha orientadora, a professora Severina Alice da Costa Uchôa, para analisar e 

discutir os dados referentes à atenção aos doentes de TB do estado do Rio 

Grande do Norte referente ao primeiro ciclo de avaliação do Programa de 

Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB. A realização 

desse estudo ampliou o contexto do meu objeto de pesquisa, trouxe informações 
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importantes sobre a organização do cuidado à tuberculose no estado e permitiu a 

publicação do primeiro artigo originado dessa tese. 

Embora seja amplamente estudada sob os aspectos biológico, clínico e 

epidemiológico, a literatura científica ainda carece de pesquisas que avaliem o 

desempenho dos serviços de saúde no controle da tuberculose em diferentes 

contextos populacionais, de cobertura da ESF e de organização dos serviços de 

APS. Portanto, iniciativas governamentais de avaliação da qualidade associadas 

às pesquisas operacionais, como este estudo, contribuem para a produção do 

conhecimento sobre as intervenções, estratégias ou ferramentas que podem 

melhorar a qualidade dos programas e serviços de saúde, e, por conseguinte, 

impactar na melhoria dos indicadores epidemiológicos.  

Os resultados desse estudo mostram que a atenção prestada aos doentes de 

TB do RN pelas equipes de AB avaliadas enfrenta algumas dificuldades de 

natureza estrutural (ausência de protocolos que orientem as práticas das equipes 

de saúde e ausência de médicos na unidade de saúde ou em atividades externas 

durante o funcionamento da UBS) e relativas ao processo de trabalho das 

equipes, tais como não acompanhamento do TDO, ausência de busca ativa dos 

pacientes faltosos a essa estratégia, falhas no registro dos casos de TB e a baixa 

realização de ações preventivas e educativas. Todavia, os usuários sinalizaram 

pontos positivos em relação ao acesso aos serviços de saúde e ao acolhimento e 

respostas às demandas espontâneas. 

Em relação à atenção à TB na APS de Natal, o estudo identificou que existe 

uma a variabilidade de desempenho entre as USF, principalmente em relação à 

capacitação profissional e às ações do TDO. Outras fragilidades de cunho 

estrutural, tais como a falta de padronização na distribuição de insumos e no uso 

instrumentos de registro para diagnóstico epidemiológico e operacional da TB, 

associadas a fatores do processo de atenção, que dificultam a integralidade e 

longitudinalidade do cuidado, podem comprometer a sustentabilidade das ações 

de TB na APS. No entanto, observou-se que as ações do programa estão 

sistematicamente incorporadas à rotina de trabalho das equipes. 

O enfrentamento da doença no município estudado requer um maior 

compromisso político da gestão no que se refere à utilização de um planejamento 
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participativo, que corresponda integralmente às diretrizes internacionais de 

controle da TB e às ações preconizadas pelo PNCT, no que se refere à 

infraestrutura, logística e educação permanente de toda a força de trabalho, 

superando assim, os principais desafios evidenciados nesse estudo. 

A identificação do enfermeiro como ator protagonista na atenção à TB na APS, 

responsável por ações assistenciais, gerenciais e de formação da força de 

trabalho técnico sinaliza um avanço na atenção à TB na APS, ao mesmo tempo 

em que induz a reflexão sobre o cumprimento das responsabilidades (atribuições) 

individuais de cada membro da equipe de saúde e as consequências do excesso 

de atividades desenvolvidas pela categoria.  

Apesar desses achados, algumas limitações do estudo merecem ser 

destacadas: 

 a obtenção dos dados a partir da avaliação institucional (PMAQ-AB) 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. 

 possibilidade de vieses de informação decorrentes do constrangimento dos 

profissionais e gestores em referirem pontos negativos do seu processo de 

trabalho. 

Gostaria de destacar a importância da minha inserção no doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPCSA) na minha formação 

como pesquisador-docente. Dado seu caráter multidisciplinar, o programa 

possibilita a troca de experiências e saberes com colegas e professores de 

diversas áreas.  

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

Professora Severina Alice da Costa Uchôa, ampliou o contato com outros 

orientandos de mestrado e doutorado cujos projetos guardavam semelhança com 

a temática estudada ou com a metodologia utilizada no meu projeto, contribuindo 

para a reflexão e discussão dos temas pesquisados. Complementarmente, a 



 
 

103 
 

comunidade virtual “Seminários Avançados em Saúde Coletiva” registrada no 

SIGAA/UFRN, formada por orientadores e doutorandos do PPCSA e do Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, permitiu que seus integrantes 

compartilhassem materiais bibliográficos e produções originadas dos estudos em 

desenvolvimento. 

Importante ressaltar a importância da colaboração dos pesquisadores do 

GEOTB, coordenado pelos professores Tereza Cristina Scatena Villa e Antônio 

Ruffino Netto, que enriqueceram as discussões e apoiaram o desenvolvimento da 

pesquisa. Como pesquisador, tive oportunidade de coordenar localmente o 

projeto multicêntrico, vivenciando os desafios impostos ao desenvolvimento da 

pesquisa no Brasil, em especial, no Nordeste do país. Durante o curso, além das 

videoconferências realizadas periodicamente com os diversos integrantes da 

pesquisa, tive a oportunidade de participar de dois encontros presenciais de 

avalição dos projetos conduzidos pelo GEOTB, em Ribeirão Preto/SP. Em um 

desses eventos, a professora Alice Uchôa ministrou um minicurso de avaliação 

em saúde. 

A parceria com o GEOTB gerou, a partir do estudo multicêntrico, a produção 

de dois artigos, um deles já publicado e outro, submetido à revista. 

Durante o percurso de doutoramento, tive oportunidade de divulgar a pesquisa 

em alguns eventos científicos nacionais e internacionais: 

 Brito, Ewerton William Gomes ; Uchoa, S. A. C. ; Villa, T. C. S. ; Bezerra, A. 

P. S. ; Salvador, P. T. C. O. ; Alves, K. Y. A. . Perspectiva de los 

profesionales de atención primaria en relación al tratamiento directamente 

observado para tuberculosis. In: III Congresso Regional de Medicina 

Familiar Wonca - Iberoamericana - CIMF, 2012, Havana. Memorias do III 

Congresso Regional de Medicina Familiar Wonca - Iberoamericana - CIMF, 

2012. 

 Silva, A. K. F. ; Brito, Ewerton William Gomes ; Uchôa, S. A. C. ; Maroto, R. 

M. ; Teixeira, J. C. M. . Puntos principales temas tratados en la materia de 

la tuberculosis en las publicaciones científicas. In: III Congresso Regional 

de Medicina Familiar Wonca - Iberoamericana - CIMF, 2012, Havana. 
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Memorias do III Congresso Regional de Medicina Familiar Wonca - 

Iberoamericana - CIMF, 2012. 

 Brito, Ewerton William Gomes ; Uchôa, S. A. C. ; Villa, T. C. S. ; Bezerra, A. 

P. S. ; Almeida, T. J. ; Albino, D. F. E. . Avances y desafíos en el proceso 

de descentralización de las acciones de control de la tuberculosis para la 

Atención Primária. In: III Congresso Regional de Medicina Familiar Wonca - 

Iberoamericana - CIMF, 2012, Havana. Memorias do III Congresso 

Regional de Medicina Familiar Wonca - Iberoamericana - CIMF, 2012. 

 Brito, Ewerton William Gomes ; Souza Junior, I. N. ; Nascimento, L. J. C. ; 

Almeida, L. A. ; Bezerra, A. P. S. ; Alice, S. ; Villa, T. C. S. . Avaliação da 

atenção proporcionada aos doentes de tuberculose pela ESF em Natal-RN. 

In: 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2012, Porto Alegre. Anais 

Saúde Coletiva, 2012. 

 Bezerra, A. P. S. ; Albino, D. F. E. ; Almeida, T. J. ; Brito, Ewerton William 

Gomes ; Alice, S. ; Villa, T. C. S. . Conhecimentos e práticas das equipes 

de saúde da família frente ao Tratamento Diretamente Observado de Curta 

Duração (DOTS) em Natal/RN. In: 10º Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, 2012, Porto Alegre. Anais Saúde Coletiva, 2012. 

 Villa, T. C. S. ; Scatena, L. M. ; Wysocki, A. ; Nogueira, J. A. ; Brito, 

Ewerton William Gomes ; Silva-Sobrinho, R. A. ; Alexandre, P. B. D. ; 

Andrade, R. . Primary Health Care: tuberculosis treatment evaluation in 

different regions of brazil. In: 44th World Conference on Lung Health of 

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), 

2013, Paris. Abstract book of 44th World Conference on Lung Health of 

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), 

2013. v. 17. p. S177-S177 

Destaco a publicação de dois artigos resultantes da parceria com outros 

pesquisadores do Grupo de Saúde Coletiva e com o GEOTB: 

 Coêlho AA, Martiniano CS, Brito EWG, Negrão OGC, Arcêncio RA, Uchôa 

SAC.Tuberculosis care: an evaluability study. Rev. Latino-Am. Enfermagem  

[Internet]. 2014  Oct [cited  2015  July  27] ;  22( 5 ): 792-800. Available 

from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
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11692014000500792&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/0104-

1169.3294.2482. 

(Qualis B3 para Medicina II). 

 Scatena LM, Wysocki AD, Beraldo AA, Magnabosco GT, Brunello MEF, 

Ruffino Netto A, Nogueira JA, Silva Sobrinho RA, Brito EWG, Alexandre  

PBD, Monroe  AA, Villa TCS: Validação e confiabilidade: instrumento para 

avaliação de serviços que tratam tuberculose. Rev Saúde Pública. 2015; 49 

(1): 1-11. doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005548. (Qualis B2 para 

Medicina II e A2 para Saúde Coletiva). 

Aguardamos a avaliação de outro artigo submetido aos Cadernos de Saúde 

Pública (Qualis B2 para Medicina II e A2 para Saúde Coletiva), intitulado 

“Tratamento da tuberculose: avaliação da Atenção Básica no Sul, Sudeste e 

Nordeste do Brasil”, cuja autoria é a mesma citada no artigo anteriormente 

descrito. 

 Por fim, considerando a minha inserção no Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva ( NESC) e no  Departamento de Saúde Coletiva (DSC) como professor 

dos cursos de Medicina e Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, espero ao 

concluir essa importante etapa, contribuir para a melhoria desempenho dos 

serviços de saúde da APS do município, disponibilizando as informações obtidas 

nesse estudo ao Programa Municipal de Controle da Tuberculose de modo que 

favoreça o planejamento e execução de ações de tratamento da TB em nível 

local. Ademais, pretendo desenvolver estratégias que envolvam os estudantes 

dos referidos cursos, através de ações de extensão que contribuam efetivamente 

com a educação permanente dos profissionais da rede, a organização dos 

serviços de saúde e a gestão do programa de tuberculose. Em relação a pós-

graduação, almeja-se a inserção nos programas sediados no DSC - Mestrado 

profissional em Saúde da Família e Mestrado Profissional Gestão da Qualidade 

em Serviços de Saúde. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Número do questionário: ________________________________                    Município: ________________________________________________________ 

Nome do serviço de saúde: ____________________________________________________ Telefone: ____________________________________________ 

Responsável pela coleta dos dados:__________________________________   Data da coleta dos dados: ________/________/___________ 

Digitador: ______________________________________________________    Data da digitação: ________/________/___________ 

Horário de início da entrevista: ____________________                   Horário de término da entrevista: _____________________ 

I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 

1. Tipo de unidade: 

1  UBS 

2   UBS/PACS 

3   USF 

2. Horário de funcionamento: 
1  7:00 às 17:00 

2   8:00 às 17:00 

II - IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE CHAVE 

RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE CONTROLE DA TB NO SERVIÇO 

3. Formação:  

1  Enfermeiro 

2   Auxiliar/técnico de enfermagem 

3  Médico 

4  Agente Comunitário de Saúde 

4. Função exercida no serviço: 

1  Enfermeiro assistencial 

2   Enfermeiro coordenador de equipe de enfermagem/ coordenador de ACS 

3  Auxiliar/técnico de enfermagem 

4  Médico 

5  Agente Comunitário de Saúde 

6  Gerente 

5. Tempo de atuação na Atenção Básica: ________________________ anos 6. Tempo de atuação no serviço: _______________________ anos 

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE TUBERCULOSE 

III - COMPONENTE DA AVALIAÇÃO 1: ESTRUTURA (40 pontos) 

RECURSOS HUMANOS (15 pontos) 

7. 
Quais são os profissionais de saúde envolvidos com o 
atendimento aos doentes de TB nesse serviço? 
 (4,0 pontos)  

7.1 Enfermeiro 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

7.2 Auxiliar /técnico de enfermagem 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

7.3 Médico 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

7.4 Agente Comunitário de Saúde 1  SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

8. 
Há outros profissionais (Psicólogo, assistente social ) envolvidos com o tratamento da TB nesse serviço? 
 (1,5 ponto) 

1  SIM (1,5) 2  NÃO (0,0) 

9. 
 

Nos últimos 3 anos, quais profissionais foram capacitados para 
atendimento em TB? 
(5,0 pontos) 
 

9.1 Enfermeiro 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

9.2 Auxiliar/técnico de enfermagem 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

9.3 Médico 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

9.4 Agente Comunitário de Saúde 1  SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

9.5 
Outros (Profissionais da saúde bucal, 
assistência social, psicologia) 

1  SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

10. 
Nos últimos 12 meses houve capacitação sobre TB realizada pela Vigilância Epidemiológica/ Programa de Controle de 
TB/ Secretaria Municipal de Saúde para este serviço? (1,5 pontos) 
 

1  SIM (1,5) 2  NÃO (0,0) 

11. 
Nos últimos 12 meses houve capacitação sobre TB realizada por este próprio serviço de saúde aos profissionais que 
aqui trabalham? (1,5 pontos) 

1  SIM (1,5) 2  NÃO (0,0) 

12. 
Há nesse serviço de saúde um profissional responsável pelo Tratamento Diretamente Observado 
(TDO)?  
(1,5 pontos)  

1   

 
SIM (1,5) 
Quem?____________________
__________________________
_______________________ 

2  NÃO (0,0) 
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RECURSOS FÍSICOS (10 pontos) 

13. 
Nesse serviço há disponibilidade de 
consultórios/salas para o atendimento ao doente de 
TB? (1,0 ponto) 

13.1 Consultórios médicos (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

13.2 Salas para atendimento de enfermagem (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

14. Há atualmente disponibilidade de cestas básicas ou vale alimentação para entregar aos doentes? (1,25 pontos)  1   SIM (1,25) 2  NÃO (0,0) 

15. Há atualmente disponibilidade de vale transporte para entregar aos doentes? (1,25 pontos) 1   SIM (1,25) 2  NÃO (0,0) 

16. 
Os profissionais possuem acesso aos seguintes 
intrumentos de registros: 
(2,5 pontos) 

16.1 Ficha de notificação (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

16.2 Prontuários (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

16.3 Ficha de acompanhamento mensal de trat/o. (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

16.4 Ficha diária de TDO (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

16.5 Livro verde (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

17. 
A Unidade de saúde possui os seguintes 
insumos/equipamentos para controle do tratamento: 
(2,5 pontos) 

17.1 Pote para exame de escarro (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

17.2 Pedido de baciloscopia (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

17.3 Pedido de cultura (0,5 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

17.4 Pedido de exame HIV (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

17.5 Ficha de referência e contra referência (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

18. 
A disponibilidade (entrega) de medicamentos para TB nessa unidade de saúde nos últimos 12 meses atendeu a 
demanda?  
(1,5 ponto) 

1   SIM (1,5) 2  NÃO (0,0) 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO (15 pontos) 

19. Esse serviço de saúde atende fora do horário comercial (após às 17: 00)? (2,0 pontos) 1   SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

20. 
São realizadas discussões dos casos de TB que realizam tratamento neste serviço pela equipe de profissionais 
responsáveis pelo tratamento desse agravo? (2,0pontos) 

1   SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

21. 
Os doentes de TB em tratamento conseguem consulta no prazo de 24 horas nesse serviço se passarem mal por causa 
da medicação ou da TB? (2,0 pontos)  

1   SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

22. 
Os doentes de TB em tratamento são orientados a procurar pelo serviço de saúde fora da data agendada para retorno, 
caso apresentem algum problema relacionado à sua doença e tratamento? (2,0 pontos) 

1   SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

23. 
Existe articulação desse serviço com outros níveis de 
atenção quando:  
(2,0 pontos) 

23.1 
O doente necessita de consultas por possuir outras 
co-morbidades (diabetes, hipertensão, doenças 
psiquiátricas) (0,5) 

1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

23.2 O doente é co-infectado pelo HIV (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

23.3 Há complicações no tratamento (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

23.4 Há dificuldades na realização do TDO (0,5) 1   SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

24. 
O nº de vezes que o laboratório passa para buscar os exames de TB durante o tratamento é suficiente para atender a 
demanda desse serviço? (2,0 pontos) 

1  SIM (2,0)  2   NÃO (0,0) 

25. O resultado do exame de baciloscopia fica pronto e chega a esse serviço em até 7 dias? (1,5 ponto) 1  SIM (1,5)  2   NÃO (0,0) 

26. 
Há no serviço de saúde um sistema informatizado contendo informações sobre o doente de TB (como consultas 
agendadas, faltas ao serviço, falta na supervisão medicamentosa...)? (1,5 ponto) 

1   SIM (1,5)   2   NÃO (0,0) 

IV - COMPONENTE DA AVALIAÇÃO 2: PROCESSO – ATENÇÃO PROPORCIONADA (60 pontos) 

27. 
Os profissionais de saúde que acompanham o tratamento de TB nesse serviço costumam ouvir outros problemas de 
saúde e necessidades (além da doença) do doente? (3,0 pontos) 

1  SIM (3,0)  2   NÃO (0,0) 

28. 
Os doentes de TB são atendidos pelos mesmos profissionais cada vez que demandam ao serviço de saúde? 
(3,0 pontos) 

1  SIM (3,0)  2   NÃO (0,0) 

29. 
São passadas informações sobre a TB quanto à: 
(5,0 pontos) 

29.1 Forma de transmissão da doença (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

29.2 Horário de tomar a medicação (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

29.3 Reações adversas da medicação (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

29.4 Necessidade de examinar seus contatos (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

29.5 Importância da adesão ao tratamento (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

30. 

Há discussão junto ao doente de TB sobre a forma de 
ser realizado o seu acompanhamento durante o 
tratamento em relação à: 
(6,0 pontos) 
 
 

30.1 
Realização do Tratamento Diretamente Observado  
(TDO) (1,0) 

1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

30.2 Local de realização do TDO (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

30.3 Dia da semana para realização do TDO (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

30.4 Horário de realização do TDO (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

30.5 
Horário da realização das consultas médicas de 
controle (1,0) 

1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

30.6 Entrega da medicação (1,0) 1   SIM (1,0) 2  NÃO (0,0) 

31. Há regularidade no fornecimento da medicação para o doente de TB? (3,0 pontos) 

1  SIM (3,0) 

2   NÃO (0,0) 
Frequência:        Semanalmente: nº vezes_____ 

 Quinzenal 

 Mensal 

 Outro: ___________________ 
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32. 
Esse serviço de saúde oferece TDO no: 
(3,0 pontos)  

32.1 Domicílio 1  SIM (1,0) 2   NÃO (0,0) 

32.2 Unidade de saúde 1  SIM (1,0) 2   NÃO (0,0) 

32.3 Trabalho 1  SIM (1,0) 2   NÃO (0,0) 

33. 
Esse serviço de saúde oferece Visitas Domiciliares (VD) aos casos prioritários de TB (doentes com baciloscopia +, 
soropositivos, alcoolistas, dependentes químicos) ? 
(3,0 pontos) 

1  SIM (3,0)  2   NÃO (0,0) 

34. 
As ações educativas em TB voltadas para a comunidade são 
realizadas: 
(4,0 pontos) 

34.1 De forma rotineira? 1  SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

34.2 Em épocas de campanhas? 1  SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

35. É orientada a realização do exame anti-HIV aos doentes de TB em tratamento? (3,0 pontos) 1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

36.  
Esse serviço de saúde solicita baciloscopia de controle:  
(3,0 pontos) 

Mensal (3,0) 1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

Bimensal (2º; 4º e 6º meses) (2,0) 1  SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

Esporadicamente (0,5) 1  SIM (0,5) 2  NÃO (0,0) 

No início e no final do tratamento (0,1) 1  SIM (0,1) 2  NÃO (0,0) 

37. A baciloscopia de controle é entregue neste mesmo serviço de saúde? (3,0 pontos) 1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

38. 
Esse serviço de saúde realiza o agendamento de consultas médicas MENSAIS de controle ao doente de TB? 
(3,0 pontos) 

1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

39. 
A consulta médica de controle é realizada na mesma unidade que o 
doente realiza o TDO? (2,0 pontos) 

1  SIM (2,0) 

2  
NÃO, mas há comunicação entre os serviços (telefone, informações escritas) sobre 
o tratamento do doente de TB? (1,0) 

40. 
Quando o doente é encaminhado para outros serviços de saúde, os profissionais ajudam na marcação dos exames e 
consultas? (3,0 pontos) 

1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

41. 
Quando o doente é encaminhado para outros serviços de saúde, os profissionais fornecem informações escritas (ficha 
de referência, resultado de exame, carta, etc) para entregar ao serviço referido? (2,0 pontos) 

1  SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

42. 
Há contra-referência das informações referentes às consultas médicas realizadas fora desse serviço de saúde? 
(2,0 pontos) 

1  SIM (2,0) 2  NÃO (0,0) 

43. É realizada busca ao doente de TB quando ele falta a uma consulta médica/enfermagem? (3,0 pontos) 1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

44. 
É realizada busca ao doente de TB quando ele não comparece na tomada da medicação/não busca a medicação na 
data correta? (3,0 pontos) 

1  SIM (3,0) 2  NÃO (0,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

APÊNDICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DOTS (TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO DE CURTA DURAÇÃO) NO 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: DESEMPENHO DA  

ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ENFERMEIROS DA  

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
 

Nome do profissional _________________________________________________________________________________________ 

Nome do serviço de saúde: ______________________________________Telefone_______________________________________ 

Responsável pela entrevista:____________________________________Data da entrevista: ________/________/_______________ 

Tempo de experiência na Estratégia Saúde da Família:______________________________________________________________ 

Formação complementar:_______________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Nesse serviço de saúde, como ocorre o fluxo de atendimento para o usuário suspeito de 

tuberculose e que acabou de ser diagnosticado com tuberculose?  

2. Quais os profissionais envolvidos e suas respectivas funções durante o tratamento do doente e 

exame dos contatos? 

3. Quais os principais desafios encontrados durante o acompanhamento do tratamento dos doentes 

de TB? 

4. Quais são as facilidades e meios de contornar os obstáculos encontrados durante o 

acompanhamento do tratamento da TB? 
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APÊNDICE 3 

 

 

 
ESTRATÉGIA DOTS (TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO DE CURTA DURAÇÃO) NO TRATAMENTO DA 

TUBERCULOSE: DESEMPENHO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 
 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL  
 

Responsável pela análise:_______________________________Data da análise: ________/________/_________ 

DADOS DO DOCUMENTO 

Título:______________________________________________________________________________ 

Ano de elaboração:___________________________________________________________________ 

Vigência:____________________________________________________________________________ 

CATEGORIA - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Descreva as atividades relacionadas ao apoio técnico e financeiro para implementação  
das ações de controle da tuberculose na Atenção Primária em Saúde do município existentes no documento. 

 
 
 

CATEGORIA – ATENÇÃO À SAÚDE 

Descreva as atividades relacionadas com a captação de sintomáticos, realização do Tratamento Diretamente Observado 
(TDO), acompanhamento dos doentes em tratamento, oferta de vacina BCG e teste tuberculínico, ou  atividades educativas 

existentes no documento. 

 
 
 

CATEGORIA – INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA 
Descreva as atividades relacionadas com a notificação e investigação de casos, realização de visitas domiciliares aos 

doentes, busca de faltosos e contatos, realização de busca ativa de sintomáticos respiratórios, exames de contatos de casos 
de tuberculose bacilíferos, monitoramento e avaliação de indicadores epidemiológicos existentes no documento. 

 
 
 

CATEGORIA – DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL 

Descreva as atividades de educação permanente, realização de seminários e oficinas para discussão sobre a melhoria no 
controle da tuberculose, apoio técnico às unidades de saúde para desenvolvimento de ações de controle da tuberculose na 

comunidade existentes no documento. 
 
 
 
 

CATEGORIA – COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Descreva as atividades que envolvam mobilização da comunidade para articulação com as instâncias formais de controle 
social; elaboração e implantação de projetos de educação em saúde, comunicação e mobilização social; produção de 
material educativo e informativo para divulgação das ações de promoção e prevenção da tuberculose existentes no 

documento. 

CATEGORIA – PESQUISA 
Descreva as atividades que envolvam realização de pesquisas para produção de conhecimento sobre a situação 

epidemiológica da tuberculose e comorbidades existentes no documento 
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APÊNDICE 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Este é um convite para participar da pesquisa “Estratégia DOTS (Estratégia de Tratamento Observado de Curta Duração) no 

tratamento da tuberculose: desempenho da atenção básica no município de Natal - RN”, que é realizada pelos professores 

Ewerton William Gomes Brito e Severina Alice da Costa Uchoa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar desempenho dos serviços de Atenção Básica na atenção à tuberculose no município de Natal. Caso 

decida aceitar o convite, sua participação consistirá em responder a um questionário e/ou uma entrevista na qual poderá ser utilizado 

um gravador, podendo durar em média 40 minutos e ser realizada no local de sua preferência (serviço de saúde ou domicílio). As 

informações fornecidas contribuirão com a melhoria dos serviços de saúde na atenção à tuberculose.   

Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum procedimento clínico que possa lhe trazer perigo. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, destacando-se a possibilidade de exposição da identidade dos sujeitos da 

pesquisa, mediante as informações obtidas nos questionários e/ou entrevistas, assim como o constrangimento em não saber 

responder as questões formuladas. No entanto, os pesquisadores comprometem-se em minimizar estes riscos mediante a oferta de 

condições adequadas para realização da coleta dos dados, considerando sua situação física, psicológica, social e educacional. Além 

disso, todas as informações obtidas serão guardadas sigilosamente, sem identificação do seu nome, na sala da Base de Pesquisas 

do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, podendo ser requisitadas por você a qualquer momento.  

 Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização e 

poderá ser ressarcido caso tenha algum gasto que seja devido à sua participação na ou com a pesquisa, caso solicite. 

Você terá a garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas do questionário antes e durante a entrevista. A 

divulgação dos resultados não identificará os voluntários. Todas as informações fornecidas serão utilizadas apenas na construção da 

pesquisa e publicação de trabalhos científicos.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

Ewerton William G. Brito no Centro de Ciências da Saúde localizado na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis, Natal – 

RN, pelo telefone (84) 3342-9750 ou (84) 9408-3648, e ainda através do endereço eletrônico: ewerton_brito@hotmail.com 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN na Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN 

ou pelo telefone (84)215-3135. 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente  

Natal (RN), ___, de____________ de 20___. 

___________________________________________ 
Nome do sujeito da pesquisa em letra de forma 
 
________________________________________________                                       _______________________________ 

Assinatura do entrevistado                                                                                          Profº Ewerton William Gomes Brito 

Telefone: _______________________     
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ANEXO 1-  

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS 
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ANEXO 2-  

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
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