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RESUMO 

SILVA, S.Y.B. Avaliação do grau de implantação do Programa de Controle da 

Tuberculose no município de Natal/RN. 2018. 74p. Dissertação (Mestrado Acadêmico em 

Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal-RN, 2018. 

 

Introdução: O Programa Nacional de Controle da Tuberculose tem como objetivo reduzir a 

morbidade, mortalidade e transmissão da doença através de ações de prevenção, diagnóstico e 

tratamento. O controle da Tuberculose é de responsabilidade de todas as esferas de governo, 

as quais devem promover a implantação dos programas de controle dessa doença. Objetivos: 

O objetivo geral desse estudo consistiu em avaliar o grau de implantação do Programa de 

Controle da Tuberculose na Atenção Primária à Saúde, no município de Natal, Rio Grande do 

Norte. Os objetivos específicos foram: elaborar o modelo lógico do Programa de Controle da 

Tuberculose com foco nas dimensões de Estrutura e Processo e identificar o grau de 

implantação do Programa de Controle da Tuberculose na Atenção Primária à saúde, no 

município de Natal, Rio Grande do Norte. Método: Trata-se de um estudo de avaliação 

normativa, de abordagem quantitativa, com ênfase no grau de implantação de programas, 

utilizando como referencial teórico-metodológico a avaliação em saúde de Avenis 

Donabedian. A população do estudo foi constituída por enfermeiros da Atenção Primária à 

Saúde de Natal/RN, distribuídos nas 54 Unidades de Saúde do município. A partir do cálculo 

amostral, considerando 5% de erro e intervalo de confiança de 95%, foi definida a coleta em 

48 Unidades de Saúde, sendo preconizada a participação de, no mínimo, 02 enfermeiros por 

unidade, resultando em uma amostra de 96 enfermeiros, sem reposição. A coleta de dados 

ocorreu nos meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, através de um questionário 

constituído por 62 questões. Os dados foram organizados e analisados através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 22.0 IBM. Para a identificação 

do grau de implantação, foram selecionados 31 critérios e o percentual de respostas 

identificadas foi distribuído em quatro classificações: Não implantado (de 0% a 25%); 

Incipiente (de 26% a 50%); Parcialmente implantado (de 51% a 75%); Implantado (de 76% a 

100%). O estudo foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, o qual emitiu sua aprovação através do parecer 2.327.693 e Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética 76788317.9.0000.5537. Resultados: A construção do 

modelo lógico permitiu a identificação da organização estrutural, das atividades 

desenvolvidas e dos resultados esperados do programa. Dos 96 enfermeiros selecionados na 

amostra, 08 encontravam-se afastados de suas atividades laborais durante a coleta de dados, 

06 recusaram a participar da pesquisa e em 02 unidades só havia 01 enfermeiro responsável 

pelas atividades da unidade, totalizando assim 80 participantes. A partir dos dados coletados, 

foi possível identificar o grau de implantação do Programa de Controle da Tuberculose no 

município de Natal/RN como parcialmente implantado (62,85%). As dimensões Estrutura e 

Processo também foram classificadas com o mesmo grau de avaliação (61,80% e 63,17%, 

respectivamente). Na dimensão Estrutura, os recursos materiais foram classificados como 

implantados (86,92%); os recursos humanos, como parcialmente implantados (55,00%) e os 

recursos estruturais, com implantação incipiente (49,58%). Quanto à dimensão Processo, as 

atividades operacionais obtiveram o grau de parcialmente implantado (59,26%); as atividades 

de educação em saúde, incipiente (36,88%) e as atividades de sistemas de informação foram 

classificadas como implantadas (87,00%). Conclusão: O modelo lógico do Programa de 

Controle da Tuberculose construído permitiu a compreensão da organização do programa e 

subsidiou o processo de avaliação. A identificação dos critérios relacionados à Estrutura e ao 
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Processo classificou o programa de Tuberculose municipal de Natal como parcialmente 

implantado. Faz-se necessária a estruturação de espaços destinados a atendimento dos 

portadores da Tuberculose, assim como a integralidade na assistência, com maior participação 

da equipe de saúde, além da intensificação das atividades de educação em saúde. 

 

Palavras-chaves: Tuberculose; Avaliação em saúde; Avaliação de programas e projetos de 

saúde. 
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ABSTRACT 

SILVA, S.Y.B. Evaluation of the degree of implementation of the Tuberculosis Control 

Program in the city of Natal /RN. 2018. 74 p. Dissertation (Master’s Degree in Nursing) – 

Postgraduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

2018.  

 

Introduction: The National Tuberculosis Control Program aims to reduce morbidity, 

mortality and transmission of the disease through prevention, diagnosis and treatment. 
Tuberculosis control is a matter of responsibility for all spheres of government, such as those 

for the implementation of disease control programs. Objectives: The general objective of this 

study was to evaluate the grade of implementation of the Tuberculosis Control Program in 

Primary Health Care, in the city of Natal, Rio Grande do Norte. The specific objectives were: 

to elaborate the logical model of the Tuberculosis Control Program focusing on the 

dimensions of Structure and Process and to identify the measure of implementation of the 

Tuberculosis Control Program in Primary Health Care, in the city of Natal, Rio Grande do 

Norte. Method: This is a normative evaluation study, with a quantitative approach, with 

emphasis on the grade of program implementation, using Avenis Donabedian's health 

evaluation as a theoretical-methodological reference. The study population consisted by 

nurses from the Primary Health Care of Natal / RN, distributed in the 54 Health Units of the 

municipality. From the sample calculation, considering 5% of error and 95% confidence 

interval, the collection was defined in 48 Health Units, with the participation of at least 02 

nurses per unit, resulting in a sample of 96 nurses, without replacement. The data collection 

took place from November 2017 to February 2018, through a questionnaire consisting of 62 

questions. The data were organized and analyzed through the Statistical Package for the 

Social Sciences program, version 22.0 IBM. For the identification of the measure of 

implantation, 31 criteria were selected and the percentage of identified answers was 

distributed in four classifications: Not implanted (from 0% to 25%); Incipient (26% to 50%); 

Partially implanted (from 51% to 75%); Implanted (76% to 100%). The study was analyzed 

by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, which 

issued its approval through opinion 2,327,693 and Certificate of Presentation for Ethical 

Assessment 76788317.9.0000.5537. Results: The construction of the logical model allowed 

the identification of the structural organization, the activities developed and the expected 

results of the program. From the 96 nurses selected in the sample, 08 were distant from their 

work activities during data collection, 06 refused to participate in the survey and in 02 units 

there were only 1 nurse responsible for the activities of the unit, totaling 80 participants. From 

the data collected, it was possible to identify the grade of implementation of the Tuberculosis 

Control Program in the city of Natal / RN as partially implanted (62.85%). The Structure and 

Process dimensions were also classified with the same degree of evaluation (61.80% and 

63.17%, respectively). In the Structure dimension, material resources were classified as 

implemented (86.92%); human resources, as partially implemented (55.00%) and structural 

resources, with incipient implementation (49.58%). Regarding the Process dimension, the 

operational activities obtained the grade of partially implemented (59.26%); health education 

activities, incipient (36.88%) and activities of information systems were classified as 

implanted (87.00%). Conclusion: The logistic model of the Tuberculosis Control Program 

that was built allowed an understanding of the organization of the program and subsidized the 

evaluation process. The identification of the criteria related to the Structure and Process 

classified the municipal tuberculosis program of Natal as partially implemented. It is 

necessary to structure spaces for the care of patients with Tuberculosis, as well as integral 
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care, with greater participation of the health team, as well as the intensification of health 

education activities. 

 

Keywords: Tuberculosis; Health evaluation; Evaluation of health programs and projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A tuberculose (TB) é uma doença milenarmente conhecida, com diagnóstico e 

tratamento disponíveis. Apresenta taxas relevantes de incidência e persiste como preocupação 

sanitária internacional. Está intimamente ligada às condições demográficas e aos aspectos 

socioeconômicos, tais como: renda familiar baixa, nível educacional precário, adensamentos 

comunitários, locais de habitação fechados sem arejamento do ar e dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, o que a torna prevalente em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento (RÊGO et al., 2014). 

Segundo estimativas da OMS (Organização Mundial de Saúde), em 2016, houve 10,4 

milhões de casos novos desta doença e 1,3 milhões de mortes foram notificadas, continuando 

entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo. Cerca de metade dos casos mundiais 

de TB são representados por um grupo de países, os chamados “BRICS”, grupo formado pelo 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (WHO, 2017).  

No Brasil, o diagnóstico e o tratamento dessa doença são realizados, de forma 

universal e gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são considerados prioridade pelo 

governo desde 2003 (BRASIL, 2017). No país, em 2017, foram notificados 69.569 novos 

casos de TB e coeficiente de incidência em 33,5/100.000 habitantes. No estado do Rio Grande 

do Norte (RN), foram notificados 1.059 casos novos, sendo o coeficiente de incidência de 

30,2/100.000 habitantes e, no município de Natal, capital do Estado, foram notificados 430 

casos novos e o coeficiente de incidência chegou a 48,6/100.000. Ressalta-se que esse 

coeficiente varia entre as regiões e os estados, considerando a dimensão territorial (BRASIL, 

2018). 

No ano de 1999, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose (PNCT), programa unificado, executado em conjunto pelas esferas Federal, 

Estadual e Municipal, o qual teve como objetivos a ampliação das ações de controle em todo 

o território nacional e a redução da prevalência da TB na população. Esse programa visa ao 

alcance de metas propostas internacionalmente, considerando a detecção de 70% dos casos 

novos pulmonares bacilíferos, a cura de 85% dos casos notificados e o abandono do 

tratamento em um índice menor que 5% (HEUFEMANN; GONÇALVES; GARNELO, 

2013).  

Em 2014, foi aprovada a atual estratégia global para o controle da TB com o objetivo 

de um mundo livre da doença até 2035. No Brasil, o Plano Nacional elaborado visa acabar 
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com a TB como problema de saúde pública e atingir a meta de menos de 10 casos para cada 

100 mil habitantes até o ano de 2035 (BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada o eixo estruturante e 

ordenador da rede de serviços de saúde voltados ao controle da TB, com inclusão da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) (WYSOCKI et al., 2017). É necessário para o controle da 

TB que o usuário adentre no serviço de saúde, nesse caso, tendo a APS como porta de 

entrada, e seja acolhido, desde a suspeita do caso até o seu desfecho, em um serviço de saúde 

qualificado e atendido por uma equipe de saúde capacitada (ANDRADE et al., 2013). 

Dentro da equipe de saúde da APS, o enfermeiro exerce protagonismo no 

acompanhamento e controle dos portadores da TB. Estudos verificaram a responsabilização 

desse profissional em atividades assistenciais, como: o acolhimento do usuário, consulta de 

Enfermagem, supervisão medicamentosa, busca de faltosos; no gerenciamento dos casos e no 

preenchimento dos instrumentos de registros para alimentação dos sistemas de vigilância; e 

no desenvolvimento de atividades de educação em saúde (BRUNELLO et al., 2015; RÊGO et 

al., 2015; SANTOS; NOGUEIRA; ARCÊNCIO, 2012; SOUZA et al., 2015; SOUZA et al., 

2014).  

Importante salientar que o controle da TB envolve o comprometimento político e as 

ações conjuntas dos gestores, dos profissionais da saúde e da comunidade, no intuito do 

alcance de metas propostas pelo programa, no qual cada ator deve assumir seu papel, 

aumentando a efetividade dessa intervenção (BARRÊTO et al., 2012; SANTOS; 

NOGUEIRA; ARCÊNCIO, 2012). 

O PNCT tem sua normatização bem definida e sua operacionalização ocorre em todas 

as esferas governamentais. Na esfera municipal, a operacionalização dos Programas de 

Controle da Tuberculose (PCT) desdobra-se em formatos e em resultados diferenciados, 

mesmo tendo todas as metas e diretrizes advindas do PNCT, devido à existência de inúmeras 

especificidades administrativas, políticas e geográficas locais (GONÇALVES, 2012). 

O MS recomenda a incorporação do PNCT na rede de APS, razão pela qual se faz 

necessária a avaliação do processo de implantação e de operacionalização do programa como 

forma de contribuição no aprimoramento do controle dessa doença (ARAKAWA et al., 2017; 

HEUFEMANN; GONÇALVES; GARNELO, 2013). 

Para Hartz (1997), a avaliação de programas constitui uma ferramenta utilizada na 

gestão e na qualificação dos programas e serviços de saúde. Demanda procedimentos de 

investigação para a coleta sistemática de informação voltada para a tomada de decisão. Dessa 
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forma, a avaliação possibilita o conhecimento das necessidades e a capacidade de resposta na 

melhoria da qualidade e da resolutividade (TANAKA; TAMAKI, 2012). 

Referindo-se a implantação de programas de saúde, existe a avaliação de análise de 

implantação e o grau de implantação. Na análise de implantação, o foco da investigação é o 

contexto no qual uma intervenção está inserida (VIEIRA, 2014). Consiste em especificar o 

conjunto dos fatores que influenciam os resultados obtidos após a introdução de uma 

intervenção. O processo de implantação de programas de saúde no Brasil tem um caráter 

autônomo, resultado das diferentes concepções das políticas. Desse modo, estudos do 

processo de implantação do programa são importantes ferramentas para a análise dos 

componentes operacionais e contextuais que influenciaram na variação dos resultados 

alcançados (DENIS; CHAMPAGNE, 1997). 

A finalidade do grau de implantação é investigar em qual medida uma intervenção foi 

implantada, conforme o planejamento (VIEIRA, 2014). No grau de implantação é realizada 

uma comparação entre o que foi preconizado nos documentos da intervenção, tais como 

políticas, planos, programas, com o que se encontra na prática. Esse tipo de avaliação deve ser 

um dos condicionantes para o controle da doença e para o acompanhamento dos usuários 

atendidos na APS (GONÇALVES, 2012; VIEIRA, 2014). Esse tipo de avaliação consiste no 

foco dessa pesquisa.  

Assim, o presente estudo justifica-se pelo caráter autônomo do processo de 

implantação de programas de saúde no Brasil, no qual a avaliação do grau de implantação 

constitui em uma ferramenta de análise dos componentes estruturais que influenciam na 

variação dos resultados alcançados (DENIS; CHAMPAGNE, 1997). 

Ademais, o município de Natal/RN apresenta dificuldades no alcance de metas 

propostas pelo MS. No ano de 2017, foram detectados 68,2% dos casos pulmonares; 63,2% 

de cura dos casos notificados e taxa de abandono de 8,2%, todos indicadores aquém dos 

níveis preconizados. É um problema de saúde pública a ser enfrentado também nesse 

município em que profissionais de saúde, gestores e população precisam estar envolvidos com 

a temática do controle da TB, no intuito de proporcionar mudança no contexto situacional 

(CAVALCANTE; SILVA; 2013). 

Os motivos que conduziram a realização desse estudo estão relacionados a: 

participação no Grupo de Pesquisa em Tuberculose da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (GTB-UFRN), em que são desenvolvidas pesquisas operacionais e epidemiológicas 

relacionadas à TB; como também, pesquisas nas seguintes áreas: APS, vigilância em saúde e 

avaliação em saúde e o interesse em compreender a operacionalização do PCT no município 
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de Natal/RN e identificar como está a implantação do programa e quais indicadores podem 

ser melhorados, para que as metas preconizadas sejam alcançadas, sendo a análise dos 

indicadores uma ferramenta para a tomada de decisão. 

Estima-se que com a identificação do grau de implantação dos elementos estruturais e 

de execução do PCT, no município de Natal, seja possível contribuir para reflexões 

relacionadas ao processo de trabalho das equipes de APS.  

Diante do exposto, tem-se a seguinte questão avaliativa: qual o grau de implantação do 

Programa de Controle da Tuberculose no município de Natal/RN?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL  

 

Avaliar o grau de implantação do Programa de Controle da Tuberculose na Atenção 

Primária à Saúde, no município de Natal, Rio Grande do Norte. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar o modelo lógico do Programa de Controle da Tuberculose com foco nas 

dimensões de Estrutura e Processo. 

 Identificar o grau de implantação do Programa de Controle da Tuberculose na Atenção 

Primária a saúde, no município de Natal, Rio Grande do Norte. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1  AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 

A avaliação vem ganhando cada vez mais notoriedade no campo da saúde, 

notadamente na avaliação de políticas, de programas e de serviços, o que se deve às mudanças 

na gestão do SUS, como: descentralização político-administrativa, maior complexidade do 

perfil epidemiológico do país, exigências de maior controle de gastos, entre outros.  Essas 

mudanças geram necessidades de reflexão sobre resultados alcançados com vistas a melhorar 

o desempenho do sistema e a demanda por transparência na gestão de recursos públicos 

(TANAKA; TAMAKI, 2012). 

A avaliação constitui-se de um instrumento político a ser utilizado na identificação de 

lacunas e na orientação e na reorientação de ações e serviços de atenção à saúde. Nesse 

sentido, a avaliação de programas de saúde deve ser entendida como ferramenta cotidiana de 

gestão e de qualificação dos programas e serviços (BRASIL, 2005; TANAKA, 2011). 

Segundo Contandriopoulos et al. (1997), avaliar consiste em emitir um julgamento de 

valor sobre uma intervenção ou sobre qualquer um dos seus componentes, objetivando 

auxiliar a tomada de decisões.  

Uma intervenção pode ser definida como algo que foi criado com o objetivo de gerar 

mudanças em uma situação problemática, em um contexto e momento específicos. É 

constituída pelo conjunto de meios físicos, humanos e financeiros, com o intuito de produzir 

bens ou serviços, envolvendo diferentes atores (avaliadores, população, usuários, 

profissionais, administradores, financiadores, poder público). Vale salientar que essas 

intervenções podem ser programas, testes, políticas de saúde, entre outros 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 

Na história da avaliação são identificados quatro períodos que ao longo do tempo 

foram se desenvolvendo em termos de informações e sofisticação.  O primeiro estágio era 

baseado na medida dos resultados escolares, de inteligência e de produtividade dos 

trabalhadores. O segundo, denominado descrição, consistia na identificação e descrição de 

como os programas alcançavam seus resultados. O terceiro estava fundamentado no 

julgamento. O quarto estágio, denominado negociação, ocorria entre os atores envolvidos na 

intervenção a ser avaliada (GUBA; LINCOLN, 1989). 



22 

 

O julgamento, na avaliação, pode ser resultado da utilização de critérios e de normas 

(avaliação normativa) ou da elaboração, a partir de método científico, (pesquisa avaliativa). A 

pesquisa avaliativa consiste na realização de um julgamento utilizando métodos científicos ex-

post de uma intervenção. Nela, podem-se analisar a pertinência, os fundamentos teóricos, a 

produtividade, os efeitos e o rendimento de uma intervenção, assim com o as relações 

existentes entre a intervenção e o contexto no qual ela se situa (CONTANDRIOPOULOS et 

al., 1997).  

No contexto dessa pesquisa, utilizou-se o grau de implantação. Segundo Denis e 

Champagne (1997), esse tipo de avaliação permite a comparação entre o que foi planejado e o 

que realmente está sendo operacionalizado. Para que ocorra a avaliação do grau de 

implantação, é preciso a especificação de seus componentes (Estrutura) e identificação das 

práticas (Processo) requeridas para implantação da intervenção. 

Vieira (2014) elenca alguns passos para a realização da avaliação do grau de 

implantação. São eles: análise da situação inicial, elaboração do modelo lógico da 

intervenção, matriz para avaliação e para classificação do grau de implantação, a partir de 

pontos atribuídos a cada critério e cálculo de percentagem referente ao valor máximo possível 

de cada critério selecionado. 

O PNCT recomenda a utilização da avaliação como ferramenta para a priorização de 

ações em todas as esferas de gestão. A avaliação deve permitir a identificação de fatores que 

precisam ser modificados em um programa, com o propósito de aumentar suas 

potencialidades e de melhorar o seu desempenho. Deve acompanhar todas as fases de um 

programa, iniciando pelo planejamento e devendo ser continuamente realizada, ao longo de 

toda a sua implementação (BRASIL, 2005; BRASIL, 2017). 

 

3.2 ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE COM A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Por meio da Portaria GM nº 4.279, de dezembro de 2010, foram definidas e instituídas 

as Redes de Atenção à Saúde (RASs) no SUS, no intuito de garantir uma atenção à saúde de 

forma contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada (BRASIL, 2010). 

 As RASs foram implantadas com o objetivo de integrar os sistemas de atenção à 

saúde, com a articulação de todos os níveis de atenção (APS, atenção secundária e terciária) 

de forma a garantir a integralidade do cuidado com foco na população usuária (MENDES, 

2011). 
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Essas redes promovem a substituição dos sistemas de atenção à saúde hierárquico e de 

conformação piramidal, nos quais as relações eram verticalizadas; por uma rede poliárquica, 

com relações horizontais, tendo a APS como ponte entre os demais níveis de atenção à saúde 

(MENDES, 2011) (Figura 1). 

 

Figura  1 - Substituição dos sistemas piramidais para as Redes de Atenção à Saúde. 

 

Fonte: Mendes (2011). 

 

Entre as RASs, a APS é o primeiro nível de atenção à saúde e a principal porta de 

entrada no sistema de saúde. É considerada o centro coordenador do cuidado e de 

comunicação entres os demais níveis, com responsabilidade na coordenação do fluxo do 

usuário, na manutenção do vínculo e na continuidade da atenção (BRASIL, 2015). 

Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: 

 

A Atenção Primária é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 

em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 

qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária. (BRASIL, 2017,  p.02). 

 

Na APS, o usuário é inserido em uma rede de atenção e, conforme a necessidade deste, 

haverá um fluxo de cuidado, com comunicação entre os demais níveis de atenção à saúde 

(MENDES, 2011). 
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O cuidado à saúde na APS é direcionado ao indivíduo e considera o contexto no qual a 

doença e a população coexistem (STARFIELD, 2002). O processo de trabalho nesse nível de 

atenção à saúde se dá através de equipes multiprofissionais, no intuito de oferecer uma 

assistência à saúde integral, resolutiva e com reponsabilidade (LAVRAS, 2011). 

As equipes de saúde atuantes na APS têm papel importante no controle da TB, através 

da investigação dos sintomáticos respiratórios (SR), do diagnóstico precoce, do tratamento, do 

acompanhamento dos portadores de TB e de seus contatos, facilitando o acesso ao serviço de 

saúde (WYSOCKI et al., 2017). 

A porta de entrada ao serviço de saúde para o SR ou para o portador de TB deve ser 

preferencialmente a APS. Havendo a necessidade de encaminhá-lo a um nível de atenção de 

maior complexidade, com o intuito de alcançar resolubilidade do caso, faz-se necessária a 

utilização da referência e da contra referência. Esse fluxo possibilita a integralidade do 

cuidado à saúde (ASSIS, 2012; POSSUELO et al., 2012). 

A figura 2 representa a rede de atenção à Tuberculose preconizada pelo MS. 

 

Figura  2 - Rede poliárquica de atenção ao portador de Tuberculose. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Por ser o controle da TB responsabilidade de todos os níveis de atenção à saúde, faz-se 

necessária a existência de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) que permitam a produção 
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de informações que mostrem a real situação da doença, bem como contribuam para o 

planejamento das ações.  No caso da TB, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) é a principal fonte de registros de dados (ANGELOTTI et al., 2013; NOGUEIRA, 

2009). 

O controle da TB é de responsabilidade de todas as esferas governamentais, as quais 

devem promover a implantação dos PCT e garantir o acesso do usuário à rede de atenção à 

saúde, desde o diagnóstico precoce até o desfecho do caso (BRASIL, 2017). 

 

3.3 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DA 

TUBERCULOSE NO BRASIL 

 

Estudos de avaliação permitem reflexões e auxiliam na tomada de decisões a respeito 

de políticas e programas públicos, uma vez que permitem a identificação das potencialidades 

e das fragilidades. Por conseguinte, pode haver a reformulação ou a criação de propostas que 

tenham maior capacidade de alcançar os resultados propostos (OLIVEIRA et al., 2010). 

O controle da TB é almejado e incentivado mundialmente. Diversos países aderiram às 

metas e às estratégias propostas pela OMS. Estudos sobre avaliação de programas de controle 

da TB foram realizados em diversos países, como: Peru (ROQUE-HENRIQUES, 2015), 

Canadá (LONG, 2015), Estados Unidos (CASS, 2013), China (YANG, 2012), Turquia 

(YASIN, 2015) e  Brasil (MENDONÇA, 2015; HECK, 2013; ARAKAWA, 2017; 

OLIVEIRA; NATAL; CAMACHO, 2015).   

Tratando-se do Brasil, nas pesquisas existentes sobre avaliação do grau de 

implantação, a identificação dos pontos críticos e favoráveis ao alcance dos objetivos 

propostos é explorada, assim como possíveis soluções. Esses estudos existentes colaboram 

para o fortalecimento da adesão dos municípios ao programa, mas ainda são insuficientes para 

o controle da TB nas localidades (OLIVEIRA; NATAL, 2007). 

Estudo realizado em município de Minas Gerais identificou como parcialmente 

implantado o PCT nessa região, revelando limitações organizacionais relacionadas à 

deficiência na gestão, no que se refere à integração entre gestores e unidades de saúde e na 

falta de planejamento de ações. No que se refere à operacionalização da assistência, foi 

evidenciada uma fragmentação das práticas de cuidado. Quanto às potencialidades, os 

resultados mostraram a acessibilidade ao serviço e ao diagnóstico (ANDRADE et al., 2017). 

Resultados semelhantes também foram encontrados em estudo realizado no 

Amazonas, onde a fragmentação das ações de atenção e a desarticulação entre o programa e a 
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APS foram vistas como fragilidades. Também foi evidenciada a falta de capacitação 

profissional e a discrepância entre as notificações e as taxas anuais de incidência da doença. 

Como pontos positivos, foram revelados a oferta da administração da vacina Bacillus 

Calmette-Guérin (BCG) e da testagem para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pelo 

programa. O grau de implantação no município do estudo foi considerado intermediário 

(HEUFEMANN; GONÇALVES; GARNELO, 2013). 

Oliveira e Natal (2007) realizaram um estudo que mostrou o grau de implantação do 

PCT em um município do Rio de Janeiro como parcial, revelando como lacunas: a ausência 

de planejamento e de avaliações compartilhadas entre o programa e a APS e a carência de 

recursos humanos. Como potencialidades do programa, destacaram a existência de 

capacitações para as equipes e o acesso ao diagnóstico e ao tratamento pela população usuária 

dos serviços de saúde.  

Apesar da relevância, ainda são escassos os estudos avaliativos sobre a implantação de 

PCT no Brasil. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de avaliação normativa, de abordagem quantitativa, com ênfase 

no grau de implantação de programas.  

A avaliação normativa julga através de normas e critérios existentes, estabelecidos por 

pesquisas científicas. Nesse tipo de avaliação, os recursos e a sua organização (Estrutura), as 

atividades e os serviços desenvolvidos (Processo) e os Resultados obtidos pela intervenção 

são comparados ao que foi proposto nas normas existentes (BROUSSELLE et al., 2011). 

 Foi utilizado como referencial teórico-metodológico a avaliação em saúde na visão de 

Avenis Donabedian. Avaliar serviços de saúde envolve a tríade Estrutura-Processo-Resultado 

(DONABEDIAN, 1980). Para esse estudo, foram analisados a Estrutura e o Processo.   

Segundo o supracitado autor, o componente Estrutura relaciona-se aos recursos 

físicos, humanos, financeiros e organizacionais necessários à assistência à saúde. O Processo 

refere-se às atividades que constituem a atenção à saúde, envolvendo as relações entre 

profissionais de saúde e população assistida. (DONABEDIAN, 1980). 

Nesse estudo, entende-se por Estrutura os recursos humanos, estruturais e materiais 

disponíveis no PCT. No Processo, foram levadas em consideração as atividades 

desenvolvidas no PCT, tais como: diagnóstico, coleta e orientação de exames, consultas, 

dispensação de medicamentos, realização do tratamento diretamente observado (TDO), busca 

de SR, atividades de educação em saúde e atividades de registro de informações como: 

preenchimento do Livro de Registros e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de TB, 

preenchimento do Livro de Registro de SR, notificação dos casos, dentre outros. 

 

4.2 CONSTRUÇÃO DO MODELO LÓGICO 

 

 O modelo lógico é a representação visual e sistemática da teoria de um programa, 

pode preceder a avaliação e auxiliar na resolução de lacunas identificadas (KELLOGG 

FOUNDATION, 2004). 

Sua construção se dá a partir da avaliação normativa, a qual corresponde ao 

julgamento de uma intervenção, na qual sua estrutura, processo e resultados são comparados a 

critérios e normas já estabelecidos, enquanto função de controle e acompanhamento 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 
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Para a elaboração do modelo lógico, foram pesquisadas as normatizações existentes 

sobre o Programa de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. Como referencial 

teórico utilizou-se a tríade proposta na avaliação em saúde por Avenis Donabedian (1980): 

Estrutura, Processo e Resultado.  

A construção do modelo lógico foi embasada no Guia de Desenvolvimento de 

Modelos Lógicos da Kellogg Foundation (2004) e suas etapas foram: descrição do problema, 

levantamento de dados referentes à estrutura e ao processo, identificação dos resultados 

esperados e organização dos componentes do modelo lógico. 

 

4.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

O local eleito para essa pesquisa foi Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. 

O município possui uma população de 877.662 habitantes, segundo o censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016 e está dividido geograficamente 

em 36 bairros, distribuídos em cinco Distritos Sanitários (DS): Distritos Leste, Oeste, Norte I, 

Norte II e Sul, (ATLAS BRASIL, 2017; NATAL, 2007) (Figura 3). 

Figura  3 - Distribuição geográfica dos bairros segundo os Distritos Sanitários de Natal/RN 

 

Fonte: Natal (2007) 
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 A rede de APS, a qual representa a porta de entrada preferencial do usuário para os 

serviços de saúde, está organizada no município por meio de 54 serviços de saúde; destes, 43 

são Unidades de Saúde da Família (USF) e 11 são Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

(BRASIL, 2017b) (Figura 4). 

 

Figura  4 - Distribuição das Unidades de Saúde da Atenção Primária à Saúde, segundo o 

bairro em Natal/RN – Natal – 2017 

 

 

Fonte: Produção própria (2018). 
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No que se refere à rede de atenção à TB, os profissionais de saúde recebem 

capacitações sobre a doença, realizadas pelas equipes da Secretaria Estadual de Saúde Pública 

(SESAP) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo técnicos da SESAP, as 

capacitações ocorrem sempre quando surge uma nova normativa técnica ou quando o 

município entra em contato, devido a sua necessidade. 

 Em 2016, o município de Natal criou o protocolo do fluxo do escarro para diagnóstico 

da TB por meio do Teste Rápido Molecular (TRM-TB), da baciloscopia e da cultura. Assim, 

em casos de diagnóstico de TB pulmonar ou laríngea, é realizado o TRM-TB e, para 

acompanhamento dos casos, é solicitada a baciloscopia. As Unidades de Saúde (US) são as 

responsáveis pela coleta e pela conservação. As amostras são cadastradas nas US, através do 

Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) (NATAL, 2016), e o transporte do 

material coletado é realizado através do contato prévio com a gerência do DS. 

Quanto ao fluxo de material biológico para o diagnóstico, este se encontra dividido por 

DS, no qual, nos DS Sul, Leste e Oeste, as amostras são encaminhadas à recepção do 

Laboratório Zeca Passos, e este fica encarregado de realizar a triagem e encaminhar a segunda 

amostra com o número de protocolo do sistema GAL para o Laboratório Central (LACEN), 

que realizará o TRM-TB. Nos DS Norte I e Norte II, as amostras são encaminhadas à clínica 

Paulo Gurgel, a qual realiza a triagem e encaminha a segunda amostra com o número de 

protocolo do GAL para o LACEN, a fim realizar o TRM-TB (NATAL, 2016). 

Segundo técnicos da SESAP, em relação à oferta da vacina BCG, no DS Norte I há 

quatro US que oferecem a vacina; no DS Norte II, seis US; no DS Leste, três US; no DS 

Oeste, dois US; no caso do DS Sul, não há US de referência para a vacinação. Assim, os 

usuários são encaminhados para a USF Bom Pastor, no DS Oeste. 

Quanto à Prova Tuberculínica (PT), devido à falta de profissionais capacitados para 

sua realização, apenas algumas US são de referência, dentre elas: no DS Norte I, a USF 

Gramoré; no DS Norte II, a USF Vale Dourado; no DS Leste, a UM Mãe Luiza; no DS Oeste, 

a USF Bom Pastor; e no caso do DS Sul, não há referência, os usuários são encaminhados à 

USF Bom Pastor, no DS Oeste. 

 

 

 

 

 



31 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população do estudo foi constituída por enfermeiros da APS do município de 

Natal/RN distribuídos nas 54 US do município.  

Os critérios de inclusão utilizados foram: enfermeiros que se encontravam em 

exercício no período de coleta da pesquisa e que desempenham ou desempenharam ações no 

controle da TB. Foram excluídos da população os profissionais que desempenham ou 

desempenharam ações no controle da TB que não estão lotados na APS. 

Para cálculo da amostra, foi utilizada a fórmula proposta por Barbetta (2015), 

considerando: 

N = tamanho (número de elementos) da população; 

n = tamanho (número de elementos) da amostra; 

nº= uma primeira aproximação para o tamanho da amostra e; 

Eº = erro amostral tolerável. 

 

Considerando o erro amostral de 5% e o intervalo de confiança de 95%, fez-se o 

seguinte cálculo: 

                                        

     nº = 1/(0,05)
2 

 = 400 

 

Em seguida, tomando por base o resultado do cálculo anterior, calculou-se o tamanho 

da amostra através da seguinte fórmula: 

                                     

  nº = 54 . 400/54 + 400 = 47,57 

 nº = 48  

 

Dessa forma, o cálculo demonstrou ser necessária a realização da coleta de dados em 

48 US da APS. 

As US foram sorteadas de forma aleatória para que todos os enfermeiros tivessem a 

mesma chance de participar do estudo. Considerando que o quantitativo de enfermeiros nas 

US de APS varia de acordo com o território geográfico, foi considerado para esse estudo a 
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participação de, no mínimo, dois enfermeiros de cada US, totalizando assim a amostra de 96 

enfermeiros, sem reposição. 

 

4.5 COLETA DE DADOS  

   

Inicialmente, foi encaminhado à SMS um ofício solicitando a autorização da pesquisa 

nas unidades de saúde do Município de Natal/RN juntamente com o projeto. 

A coleta de dados foi realizada, nos meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, 

pela pesquisadora e por uma equipe composta por 03 alunos da graduação e 08 enfermeiras 

integrantes do Grupo de Pesquisa em Tuberculose da UFRN, sendo todos devidamente 

treinados.  A equipe recebeu um treinamento de 8h e a facilitadora desta foi a própria 

pesquisadora. O treinamento seguiu as seguintes etapas: a) apresentação do projeto; b) 

apresentação dos objetivos; c) leitura e discussão dos questionários; d) instrução sobre 

solicitação para coleta e termo de consentimento livre esclarecido; e) simulação de aplicação 

do questionário entre os entrevistadores. 

Os participantes da pesquisa responderam a um questionário elaborado pelos 

pesquisadores, com base no Manual de Recomendações para Controle da Tuberculose no 

Brasil, o qual proporcionou elementos para a construção dos itens (BRASIL, 2011).  

O instrumento contou com 62 questões e foi constituído por duas partes, sendo a 

primeira relacionada à caracterização profissional e a segunda referente às dimensões de 

Estrutura e Processo do PCT. As questões objetivas são dicotômicas ou de múltipla escolha 

com resposta única e com a utilização da escala de Likert. Para a utilização dessa escala, foi 

atribuído um valor entre “um” e “cinco”, sendo a resposta mais favorável a que recebeu o 

valor mais alto da escala e a mais desfavorável, o valor mais baixo. 

Na dimensão Estrutura, os profissionais foram questionados a respeito dos recursos 

humanos, físicos e materiais que constituem o programa. Em relação à dimensão Processo, 

foram questionados sobre as atividades operacionais, de educação em saúde e às relacionadas 

aos sistemas de informação do referido programa. Ambas as dimensões e as suas respectivas 

subdimensões estão descritas no quadro 1. 

Destaca-se que, anteriormente à coleta de dados, o instrumento foi aplicado em três 

enfermeiros atuantes na APS, os quais não fizeram parte do estudo, a fim de verificar a 

clareza e a adequação à proposta do estudo. 
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4.6 FACILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A COLETA DE DADOS 

 

As facilidades encontradas para a coleta de dados foram a presença da equipe de 

entrevistadores e o acesso à SMS e a DS. 

Quanto às dificuldades, listam-se: quantitativo significativo de profissionais de férias 

ou licença, bem como o desinteresse de alguns profissionais em participar da pesquisa por 

questões político-administrativas. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados foram organizados e analisados através do programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística descritiva em números 

absolutos e relativos. 

Para análise da implantação do PCT no município de Natal foram consideradas as 

dimensões, subdimensões e critérios para identificação do grau de implantação. A 

caracterização destes para análise estão apresentados no Quadro 1: 

Quadro 1- Dimensões, subdimensões e critérios de Avaliação do grau de implantação do 

Programa de Controle da Tuberculose em Natal, RN – Natal – 2017 

Dimensão Subdimensão Critérios 

Estrutura 

Recursos 

Humanos 

Caracterização: sexo, idade, tempo de atuação, capacitação em 

Tuberculose, portadores de Tuberculose acompanhados. 

Categoria profissional: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

agente comunitário de saúde, odontólogo, auxiliar de farmácia e 

farmacêutico, psicólogo, nutricionista. 

Profissional específico que responde pelo programa de controle de 

Tuberculose na unidade 

Recursos 

estruturais  

Local específico para atendimento de Sintomático Respiratório ou 

portador de Tuberculose 

Consultórios arejados 

Sala de vacina 

Recursos 

Materiais 

Manual de recomendações para o controle da Tuberculose  

Equipamentos para exame (estetoscópio) 

Potes para exame de escarro (teste rápido 

molecular/baciloscopia/cultura) 

Caixa térmica/isopor/geladeira 

Ficha do E-SUS 

Ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação/Tuberculose 

Ficha de acompanhamento do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação /TB 

Livro sintomático respiratório; 

Livro de registros de casos 

Bloco receituário 

Bloco de requisição de exames 
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Panfletos educativos 

Cartão de acompanhamento do Tratamento Diretamente Observado 

Medicação tuberculostática.       

Máscara                  

Processo 

Atividades 

operacionais 

A equipe de saúde utiliza o Manual de Controle da Tuberculose do 

Ministério da Saúde 

Todo sintomático respiratório é orientado para realização do exame de 

escarro 

Realizada orientação para coleta do exame de escarro 

As amostras de escarro são encaminhadas ao laboratório semanalmente 

Para o diagnóstico e controle da Tuberculose o exame solicitado 

Frequência que é realizada a baciloscopia de controle 

Exame radiológico é solicitado para todos os suspeitos de Tuberculose 

Na unidade é realizada a testagem anti-HIV em pacientes com 

Tuberculose 

Oferecido Tratamento Diretamente Observado na unidade 

Acompanhamento do usuário que faz o Tratamento Diretamente 

Observado 

Realiza exame dos contatos 

 

Realiza visita domiciliar 

Na unidade realiza a BCG 

Na unidade realiza a prova tuberculínica 

Na unidade funciona o fluxo de referência e contra referência 

Atividades 

de Educação 

em saúde 

O serviço realiza atividades de educação em saúde para usuários 

portadores de Tuberculose 

O serviço promove a participação comunitária, mobilização social. 

Atividades 

de sistemas 

de 

informação 

O livro de registros e acompanhamento de tratamento dos casos de 

tuberculose é preenchido rotineiramente 

O livro de registro de sintomáticos respiratórios no serviço de saúde é 

preenchido rotineiramente 

Os casos de Tuberculose são notificados no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação 

Conhece o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 

As amostras de escarro para exame diagnóstico ou acompanhamento da 

tuberculose são inseridas no Sistema Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Foram selecionados 31 critérios (7 na dimensão estrutura e 24 na dimensão processo) 

e atribuída a pontuação esperada (Tabela 1). 
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Tabela 1- Dimensões, subdimensões, critérios e itens elegidos para avaliação do Programa de 

Controle da Tuberculose - Natal- 2017 

Dimensões, subdimensões, itens                              Pontuação Esperada 

ESTRUTURA 22,58 

RECURSOS HUMANOS 6,45 

Médico 0,40 

Enfermeiro 0,40 

Técnico de enfermagem 0,40 

Agente comunitário de saúde 0,40 

Odontólogo 0,40 

Auxiliar de farmácia e farmacêutico 0,40 

Psicólogo 0,40 

Nutricionista 0,40 

Profissional específico que responde pelo programa de controle de TB na 

unidade 

3,23 

RECURSOS ESTRUTURAIS 9,68 

Local específico para atendimento SR ou TB 3,23 

Os consultórios são arejados 3,23 

Existe sala de vacinas 3,23 

RECURSOS MATERIAIS 6,45 

Manual de recomendações para o controle de tuberculose 3,23 

Unidade dispõe: 3,23 

Equipamentos para exame de TB (estetoscópio) 0,23 

Potes para exame de escarro (Teste rápido molecular/ baciloscopia/ cultura) 0,23 

Caixa térmica/isopor/geladeira 0,23 

Ficha do E-SUS 0,23 

Ficha de notificação SINAN/TB 0,23 

Ficha de acompanhamento SINAN/TB 0,23 

Livro sintomático respiratório 0,23 

Livro de registros de casos 0,23 

Bloco de receituário 0,23 

Bloco de requisição de exames 0,23 

Panfletos educativos sobre TB 0,23 

Cartão de acompanhamento TODO 0,23 

Medicação tuberculóstica 0,23 

Máscara 0,23 

PROCESSO 77,42 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 54,84 

A equipe de saúde utiliza as normas do MS para diagnóstico e tratamento da 

pessoa com TB 

3,23 

Todo sintomático respiratório é orientado para realização do exame de escarro 3,23 

Realizada orientação para coleta do exame de escarro 3,23 

As amostras de escarro são encaminhadas ao laboratório semanalmente 3,23 

Diariamente 0,81 

Uma vez/semana 0,81 

Duas vezes/semana 0,81 

Três vezes/semana 0,81 

Para o diagnóstico e controle da TB o exame solicitado 3,23 

Teste rápido molecular 0,81 

Baciloscopia 0,81 
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Cultura+teste de sensibilidade 0,81 

Raio X 0,81 

Frequência que é realizada a baciloscopia de controle 3,23 

Mensal 1,08 

Bimestral 1,08 

Trimestral 1,08 

Exame radiológico é solicitado para todos os suspeitos de TB 3,23 

Na unidade é realizada a testagem anti-HIV em pacientes com TB 3,23 

Oferecido TDO na unidade 3,23 

Acompanha o usuário que faz o TODO 3,23 

Médico 0,81 

Enfermeiro 0,81 

Técnico de enfermagem 0,81 

Agente comunitário de saúde 0,81 

Realiza busca de sintomas respiratórios 3,23 

Realizada exame dos contatos 3,23 

Realiza visita domiciliar 3,23 

Na unidade realiza a BCG 3,23 

Na unidade realiza a prova tuberculínica 3,23 

Na unidade funciona o fluxo de referência e contra referência 3,23 

A unidade realiza dispensação de medicamentos 3,23 

Em sala especifica do programa 1,08 

Na farmácia da unidade 1,08 

Consultório, sala do enfermeiro e atendimento. 1,08 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 6,45 

 O serviço realiza atividades de educação em saúde para usuários portadores de 

TB 

3,23 

O serviço promove a participação comunitária, mobilização social 3,23 

ATIVIDADES DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 16,13 

O livro de registros e acompanhamento de tratamento dos casos de tuberculose 

é preenchido rotineiramente 

3,23 

O livro de registro de sintomáticos respiratórios no serviço de saúde é 

preenchido rotineiramente 

3,23 

Os casos de TB são notificados no SINAN 3,23 

Conhece o GAL  3,23 

As amostras de escarro para exame diagnóstico ou acompanhamento da 

tuberculose são inseridas no GAL 

3,23 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

A pontuação esperada de cada critério foi considerada igual, devido à mesma 

importância desta para a implantação do PCT. 
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Conforme as repostas dos participantes, procedeu-se com o cálculo proporcional entre 

a pontuação esperada e a obtida. Da mesma forma, procedeu-se com a identificação do valor 

correspondente de cada subdimensão e das duas dimensões. 

Para a avaliação do grau de implantação foi utilizada a classificação proposta por 

Ferreira e Silva (2014):  

 Não implantado (de 0% a 25%); 

  Incipiente (de 26% a 50%); 

  Parcialmente implantado (de 51% a 75%);  

  Implantado (de 76% a 100%).  

 

 Para o cálculo de cada escore e de seu devido percentual, foi utilizada a seguinte 

fórmula (FERREIRA; SILVA, 2014): 

 

                                 
Na qual: 
PO = Pontuação obtida; 
PM= Pontuação máxima; 
EF= Escore final. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Nesse estudo foram respeitadas as disposições da Resolução 466/2012 (BRASIL, 

2013), definidora das diretrizes e das normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

A pesquisa foi autorizada pela SMS de Natal e analisada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual emitiu sua aprovação 

através do parecer 2.327.693 e do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

76788317.9.0000.5537. 

A participação dos sujeitos se deu após a autorização para a coleta de dados, na qual 

foram esclarecidos os objetivos e a importância desse estudo, sendo solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a captação das informações, foi dado 

ênfase nos aspectos éticos, incluindo-se o anonimato, o direito de desistir da pesquisa a 

qualquer momento e a participação na pesquisa com riscos mínimos para sua saúde (BRASIL, 

2013). Nessa pesquisa, considerou-se como risco a possibilidade de constrangimento e, para 
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evita-la, foi assegurada uma sala privada para a entrevista e assegurado o sigilo das respostas 

e o anonimato do entrevistado.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 MODELO LÓGICO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 

 

O Modelo Lógico construído está apresentado na Figura 5. 

Figura  5 - Modelo Lógico do Programa de Controle da Tuberculose – Natal – 2018 

Fonte: Produção própria (2017). 
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 Foram utilizadas as dimensões Estrutura-Processo-Resultado para a representação 

visual do PCT. 

Em relação à Estrutura foram identificadas três subdimensões: recursos estruturais, 

materiais e humanos.  

Nos recursos estruturais foi dado prioridade à existência de espaços de 

desenvolvimento das ações de controle da doença, sendo esses: espaço específico para 

atendimento do SR e do portador de TB, consultório com ventilação e sala de vacina. 

 Quanto aos recursos materiais, foram identificados, conforme as normatizações, a 

existência de: manual de recomendações da TB, estetoscópio, pote para exame de escarro, 

caixa térmica, isopor ou geladeira, máscara N95, PFF2 ou máscara cirúrgica, livro de SR, 

acompanhamento de casos, cartão de acompanhamento de TDO, medicação tuberculostática, 

bloco de requisição de exames, álbum seriado, panfletos educativos. 

Em relação aos recursos humanos, enquadram-se os profissionais que atuam no PCT, 

tais como: enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, médico e ACS. 

 Na dimensão processo, conforme as normatizações encontradas, deu-se ênfase à: 

busca ativa, coleta de escarro para exames, encaminhamento das amostras de escarro ao 

laboratório responsável, diagnóstico e acompanhamento de casos, indicação e prescrição do 

esquema básico de tratamento, realização do tratamento diretamente observado, investigação 

e controle de contatos, administração da vacina BCG (menores de cinco anos de idade), 

utilização do fluxo de referência e contra-referência, realização do teste anti-HIV, realização 

de visita domiciliar, promoção da participação comunitária, mobilização social e advocacia e 

preenchimento dos instrumentos de vigilância e acompanhamento dos casos (Ficha E-Sus, 

ficha especifica do GAL, SINAN, livro de acompanhamento e livro de sintomático 

respiratório).  

 A partir dos componentes existentes na Estrutura e Processo pertencentes ao modelo 

lógico construído, conforme o que foi normatizado pelo MS, pode-se alcançar os resultados 

esperados: diagnóstico precoce, aumento do número de casos curados, redução das taxas de 

abandono, aumento da adesão ao tratamento, redução das taxas de mortalidade, aumento da 

cobertura de contatos examinados, acompanhamento precoce da co-infecção TB/HIV, 

adequação do fluxo de referência e contra referência, fortalecimento da participação 

comunitária em TB, aumento dos casos notificados e dos registros de dados. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

  

 Dos 96 enfermeiros elegidos para participarem da pesquisa, 80 compuseram a 

amostra. Os motivos para a não participação na pesquisa foram: só haver um enfermeiro 

responsável pelas atividades na US (2); recusa (6); estar afastado das atividades do trabalho 

na época da coleta (8). 

 Em relação à caracterização dos enfermeiros que participaram da pesquisa, verifica-se 

que a maioria era do sexo feminino, trabalhava em USF e atendia à população nos turnos da 

manhã e da tarde. A idade média dos participantes foi de 48 anos e o tempo médio de atuação 

nesta função, 18 anos. O maior quantitativo dos profissionais que participaram da pesquisa 

trabalhava nas unidades pertencentes ao DS Oeste (23,6%) e o menor, nas unidades dos DS 

Leste e Sul (ambos 17,5%). 

 Além disso, 92,5% dos participantes da pesquisa afirmou ter recebido capacitação em 

TB e já ter acompanhado doentes de TB. Os participantes também responderam que sempre 

se sentem capacitados para identificar usuários com suspeita de TB e para realizar orientações 

sobre a doença (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Caracterização dos participantes da pesquisa – Natal - 2017 

Variável Frequência         Percentual 

     (%)                         (n) 

Distrito Sanitário 

Leste 

 

14 

 

17,5 

Oeste 19 23,6 

Norte 1 15 18,7 

Norte 2 18 22,5 

Sul 14 17,5 

Total 80 100,0 

Sexo   

Feminino 75 93,7 

Masculino 05 6,3 

Total 80 100,0 

Tipo da Unidade de Saúde que trabalha   

Unidade Básica de Saúde 28 35,0 

Unidade Saúde da Família 

Unidade Mista                                                                        

50 

02 

62,5 

2,5 

Total 80 100,0 

Participou de capacitação em TB   

Sim 74 92,5 

Não 06 7,5 

Total 80 100,0 

Acompanhou doentes de TB   

Sim 78 97,5 

Não 02 2,5 

Total 80 100,0 
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Atende em que horário   

Manhã 05 6,3 

Tarde 02 2,5 

Manhã e tarde 73 91,2 

Total 80 100,0 

 

5.3 GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE  

 

A partir dos dados analisados, identificou-se que o grau de implantação do PCT, no 

município de Natal/RN, foi classificado como parcialmente implantado (62,85%). As 

dimensões Estrutura e Processo também foram classificadas com o mesmo grau de avaliação 

(61,80% e 63,17%, respectivamente), conforme observado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação do Grau de Implantação do Programa de Controle da Tuberculose – 

Natal – 2017 

Dimensões e Subdimensões  
 

Esperada 

 

Obtida 

Grau da 

implantação 

     (%) 

 

Classificação da 

Implantação 

Estrutura 22,58 13,95 61,80 Parcialmente implantado 

Recursos humanos 6,45 3,55 55,00 Parcialmente implantado 

Recursos estruturais 9,68 4,80 49,58 Incipiente 

Recursos materiais 6,45 5,61 86,92 Implantado 

Processo 77,42 48,91 63,17 Parcialmente implantado 

Atividades operacionais 54,84 32,50 59,26 Parcialmente implantado 

Atividades de educação em saúde 6,45 2,38 36,88 Incipiente 

Atividades de sistema de 

informações 

16,13 14,03 87,00 Implantado 

Total 100,00 62,85 62,85 Parcialmente implantado 
Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Dentre as três subdimensões pertencentes à Estrutura, apenas os recursos materiais 

encontram-se implantados (86,92%). Em relação aos recursos humanos, estes foram 

classificados como parcialmente implantado (55,00%) e aos recursos estruturais, como 

implantação incipiente (49,58%). 

Na dimensão Processo, foram analisadas três subdimensões. Dentre elas, a única 

implantada relaciona-se a atividades de sistemas de informação (87,00%).  As atividades 

operacionais obtiveram o grau de parcialmente implantado (59,26%) e as atividades de 

educação em saúde, incipiente (36,88%). 
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As subdimensões supracitadas são detalhadas na tabela 4, na qual é possível observar a 

distribuição e o quantitativo total de itens avaliados em cada uma e o total de itens por grau de 

implantação. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos itens e graus de implantação identificados na avaliação do 

Programa de Controle da Tuberculose – Natal - 2017 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Dimensões, Subdimensões e itens  

Itens 

avaliados 

N (%) 

Grau de implantação 

Não 

implantan

do 

 

Incipiente 

Parcialment

e implantado 

Implant

ado 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Estrutura 27 (100,0) 05 (18,5) 02 (7,4) 04 (14,8) 16 (59,26) 

Recursos Humanos 09 (100,0) 04 (44,4) - 02 (22,2) 03 (33,4) 

Recursos Estruturais 03 (100,0) 01 (33,3) 01 (33,3) - 01 (33,4) 

Recursos Materiais 15 (100,0) - 01 (6,7) 02 (13,3) 12 (80,0) 

Processo 37 (100,0) 11 (29,7) 09 (24,3) 05 (13,5) 12 (32,5) 

Atividades Operacionais 30 (100,0) 11 (36,7) 07 (23,3) 05 (16,7) 07 (23,3) 

A equipe de saúde utiliza as normas do MS para 

diagnóstico e tratamento da pessoa com TB 
01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

Todo sintomático respiratório é orientado para 

realização do exame de escarro 
01 (100,0) - - - 

01 

(100,00) 

Realizada orientação para coleta do exame de escarro 
01 (100,0) - - - 

01 

(100,00) 

As amostras de escarro são encaminhadas ao 

laboratório semanalmente 
04 (100,0) 03 (75,0) 01 (25,0) - - 

Para o diagnóstico e controle da TB o exame 

solicitado 
04 (100,0) 01 (25,0) 02 (50,0) - 01 (25,0) 

Frequência que é realizada a baciloscopia de controle 03 (100,0) 02 (66,7) - 01 (33,3) - 

Exame radiológico é solicitado para todos os 

suspeitos de TB 
01 (100,0) - - 01 (100,0) - 

Na unidade é realizada a testagem anti-HIV em 

pacientes com TB 
01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

Oferecido TDO na unidade 01 (100,0) - 01 (100,0) - - 

Acompanha o usuário que faz o TDO 04 (100,0) 02 (50,0) 02 (50,0)  - 

Realiza busca de sintomas respiratórios 01 (100,0) - - 01 (100,0) - 

Realiza exame dos contatos 01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

Realiza visita domiciliar 01 (100,0) - - 01 (100,0) - 

Na unidade realiza a BCG 01 (100,0) 01 (100,0) - - - 

Na unidade realiza a prova tuberculínica 01 (100,0) 01 (100,0) - - - 

Na unidade funciona o fluxo de referência e contra 

referência 
01 (100,0) - - 01 (100,0) - 

A Unidade Realiza dispensação de medicamentos 03 (100,0) 01 (33,3) 01 (33,3) - 01 (33,4) 

Atividades de educação e saúde 02  

(100,0) 
00 (0,0) 02 (100,0) 00 (0,0) 00 (0,0) 

O serviço realiza atividades de educação em saúde 

para usuários portadores de TB 
01 (100,0) - 01 (100,0) - - 

O serviço promove a participação comunitária, 

mobilização social. 
01 (100,0) - 01 (100,0) - - 

Atividades de sistemas de informação 05 (100,0) 00 (0,0) 00 (0,0) 00 (0,0) 05 (100,0) 

O livro de registros e acompanhamento de 

tratamento dos casos de tuberculose é preenchido 

rotineiramente 

01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

O livro de registro de sintomáticos respiratórios no 

serviço de saúde é preenchido rotineiramente 
01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

Os casos de TB são notificados no SINAN 01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

Conhece o gerenciador de ambiente laboratorial 

(GAL) 
01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

As amostras de escarro para exame diagnóstico ou 

acompanhamento da tuberculose são inseridas no 

GAL 

01 (100,0) - - - 01 (100,0) 

Total 64 (100,0) 16 (25,0) 11 (17,2) 09 (14,1) 28 (43,7) 
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Na dimensão Estrutura, a primeira subdimensão avaliada foi a de recursos humanos, 

relacionada aos profissionais que trabalham com TB nas US, contabilizando 9 itens (100%) 

avaliados. Desses, três (33,3%) foram classificados como implantados, os quais correspondem 

à existência de enfermeiro, médico e técnico de enfermagem que trabalham com TB na APS; 

quatro itens (44,4%) foram classificados como não implantados, correspondentes à 

nutricionista, psicólogo, auxiliar de farmácia e farmacêutico e odontólogo. O enfermeiro foi 

citado como o profissional específico que responde pelo programa de TB (94,4%). 

Nos recursos estruturais foram avaliados os locais necessários para a realização das 

atividades de controle da TB, sendo contabilizados três itens (100%); destes, um (33,4%) foi 

classificado como implantado, o qual corresponde a existência da sala de vacina (100%). O 

item em relação à existência de um local específico para atendimento de SR ou TB foi 

classificado como não implantado (33,3%). O item relacionado à existência de consultórios 

arejados foi classificado como incipiente (33,3%). 

Em relação a recursos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades de 

controle da TB existentes nas US de APS, foram avaliados 15 itens (100%). Destes, 12 (80%) 

foram classificados como implantados: Manual de Recomendações para o Controle de 

Tuberculose do MS, equipamentos para exame de TB (estetoscópio), os potes para exame de 

escarro, caixa térmica/isopor/geladeira, as fichas do E-SUS, de notificação SINAN/TB, de 

acompanhamento SINAN/TB, o livro sintomático respiratório e o de registros de casos; 

apenas dois itens foram classificados como parcialmente implantados, o item relacionado à 

disponibilidade de máscaras (cirúrgicas e N95) e os panfletos educativos sobre a doença 

(13,3%). O item cartão de acompanhamento do TDO foi o único com classificação incipiente 

(6,7%). 

Na dimensão Processo, foram avaliados 37 (100%) itens. Foram classificados como 

implantados 12 (32,5%) itens; parcialmente implantados, 5 (13,5%), com implantação 

incipiente, 9 (24,7%) e 11 (29,7%) não implantados. 

Na subdimensão atividades operacionais, foram avaliados 30 (100%) itens, sendo 07 

(23,3%) classificados como implantados. Esses itens estão relacionados aos critérios de 

utilização pela equipe de saúde das normas do MS para diagnóstico e tratamento da pessoa 

com TB (100,0%); da orientação a todos os SR a realizar o exame do escarro (100,0%); 

orientação para coleta do escarro (100,0%); solicitação de exame para diagnóstico e controle 

da TB (nesse caso, a baciloscopia, com 25,0%); da testagem anti-HIV em pacientes com TB 
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(100,0%); o exame de contatos (100%) e a dispensação de medicamentos pela farmácia da 

unidade (33,4%). 

Ainda em relação à subdimensão Processo, 11 (36,7%) dos itens foram avaliados 

como não implantados. São eles: a periodicidade de encaminhamento semanal das amostras 

de escarro ao laboratório (75,0%), a solicitação de raio-X para o diagnóstico e controle da TB 

(25,0%), a frequência de realização da baciloscopia de controle (66,7%), o acompanhamento 

do usuário que faz TDO pelo médico e técnico de enfermagem (50,0%), a realização da 

vacina BCG (100%) e da prova tuberculínica (100%), e a dispensação de medicamentos pela 

US em sala específica do programa (33,3%). 

No tocante a subdimensão atividades de educação em saúde, 02 (100%) itens foram 

avaliados e ambos obtiveram classificação incipiente (100,0%), sendo eles a realização pelo 

serviço de atividade de educação em saúde para os usuários portadores de TB e da promoção 

da participação comunitária e mobilização social.  

A última subdimensão avaliada, as atividades de sistemas de informação, contou com 

a avaliação de 05 (100,0%) itens. Todos os itens foram avaliados como implantados 

(100,0%), sendo estes: o preenchimento de rotina do livro de registro e acompanhamento de 

tratamento dos casos de TB e do livro de registro de SR, a notificação dos casos de TB no 

SINAN, o conhecimento sobre o sistema de informação GAL e a inserção das amostras de 

escarro para exame diagnóstico ou acompanhamento da TB neste sistema. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A elaboração do modelo lógico do PCT, conforme as normatizações existentes do MS, 

permitiu especificar os componentes do programa, sua teoria e funcionamento. Essa proposta 

corrobora com outro modelo lógico também fundamentado na teoria do programa 

(OLIVEIRA; NATAL, 2007).  

A construção desse modelo permitiu resumir os principais componentes do programa 

em relação à Estrutura e Processo e suas articulações com os Resultados esperados. Desse 

modo, pode-se relacionar a importância dessas dimensões ao funcionamento do programa e à 

necessidade da construção do modelo para subsidiar processos avaliativos. 

Para que uma intervenção funcione, é necessário que haja Estrutura, assim como as 

atividades (processo) sejam operacionalizadas, conforme preconizado. O PCT é uma 

intervenção avaliável e a definição de itens relacionados à Estrutura e ao Processo podem 

auxiliar na produção de conhecimento e na melhoria das ações de controle da doença 

(COELHO et al., 2014). Nesse estudo observou-se que tanto a Estrutura quanto o Processo 

são importantes para a implantação do programa, visto que ambos obtiveram a classificação 

de parcialmente implantadas, o que refletiu no grau de implantação. 

O PNCT existe há quase duas décadas no país e sua implantação nas esferas 

municipais vem apresentando dificuldades em relação à carência de profissionais, 

fragmentação da assistência ao usuário, ausência de planejamento e de avaliação das 

atividades. Resultados semelhantes a esse estudo foram identificados em pesquisas realizadas 

em Minas Gerais, no Amazonas e em Niterói (ANDRADE et al., 2017; HEUFEMANN; 

GONÇALVES; GARNELO, 2013; OLIVEIRA; NATAL, 2007), corroborando com a 

classificação de implantação parcial do programa. 

Nesse estudo, foi identificado que o profissional com maior atuação no programa, na 

visão dos enfermeiros, foi o enfermeiro, seguido pelo médico, técnico de enfermagem e ACS. 

O enfermeiro também foi identificado como o profissional específico que responde pelo 

programa nas US. Ainda assim, a subdimensão recursos humanos obteve classificação de 

parcialmente implantada, devido a menor participação das demais categorias profissionais 

existentes nas US, como: odontólogo, nutricionista e farmacêutico.  

Estudos trazem o papel de protagonismo do enfermeiro na APS no manejo da TB, o 

qual tem diversas atribuições, tanto na assistência ao portador de TB, no treinamento das 

equipes de saúde e na avaliação das ações dentro do programa, conforme as recomendações 

do PNCT (COSTA; RODRIGUES; SANTOS, 2013; OBLITAS et al., 2010; RÊGO et al., 
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2015; SOUSA; BALDOINO; SILVA, 2016). Estudo realizado no Paraná evidenciou que são 

os profissionais da enfermagem os mais procurados pelos usuários SR ou portadores de TB 

(FURLAN; MARCON, 2017).  

É notável que o enfermeiro assuma papel de destaque no controle da doença, mas é 

importante salientar que o usuário, ao adentrar no serviço de saúde, conte com o apoio de uma 

equipe multidisciplinar no intuito de oferecer assistência integral. Dessa forma, é necessário 

ampliar a atuação dos demais profissionais de saúde como forma de potencialização do 

controle da doença, assim como o funcionamento do programa (FURLAN; MARCON, 2017; 

MARIANO et al., 2015; SÁ et al., 2012). 

Ainda em relação aos recursos humanos, foi identificado que a maioria dos 

enfermeiros recebeu capacitação em TB e que estes se sentem capacitados para identificar 

usuários com suspeita de TB e para realizar orientações sobre a doença. São necessárias 

capacitações periódicas para que haja o diagnóstico precoce e início do tratamento em tempo 

oportuno.  

A importância das capacitações também foi identificada em pesquisa que analisou a 

evolução ESF em Curitiba, durante nove anos, e seus reflexos sobre os casos de TB. O estudo 

revelou que as capacitações são de suma importância para o diagnóstico e para o tratamento 

correto e precoce, diminuindo a taxa de incidência da doença (MARQUIEVIZ et al., 2013). 

Achados de uma pesquisa realizada na Nigéria diferiram em relação ao conhecimento dos 

profissionais, pois estes, devido à ausência de treinamento, não tinham conhecimento sobre o 

manejo dos portadores com TB e recomendaram capacitações (IBRAHIM et al., 2014). 

Em relação aos recursos estruturais, dois itens merecem destaque, o que se refere à 

classificação incipiente das condições de arejamento dos consultórios e a não implantação do 

local específico para atendimento de SR ou portador de TB, o que mostra local de 

atendimento inadequado. Essa situação também foi identificada em estudo que revelou 

deficiência na ventilação nos consultórios e a não existência de locais específicos nas US 

observadas (HEUFEMANN, GONÇALVES; GARNELLO, 2013), fato que corrobora com as 

mesmas condições encontradas no município de Natal/RN. 

A disseminação via aerossóis da TB requer dos serviços de saúde medidas 

administrativas, ambientais e de proteção individual que diminuam o risco ocupacional e 

comunitário (BRASIL, 2011). 

Os recursos materiais foram identificados como implantados no município de 

Natal/RN. Os itens pertencentes a essa subdimensão da avaliação estrutura são fundamentais 

para o desencadeamento das atividades do programa, mas cabe ressaltar que apenas a sua 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Ibrahim%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25328627
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existência não garante a execução das ações. Cabe aos profissionais a responsabilização pela 

continuidade do processo. 

Em relação aos materiais utilizados no diagnóstico da doença (potes para exame de 

escarro), nos registros de dados (fichas de notificação e acompanhamento de casos, livros de 

registros) e no tratamento (medicação tuberculostática) são os de maior disponibilidade nas 

US do município de Natal. Diferentes achados foram relatados em estudos, nos quais a falta 

de material nas unidades foi citada, tais como: potes para coleta do escarro, livros de registros 

e caixa de isopor para acondicionamento do escarro (CUNHA; CAVALCANTI; COSTA, 

2012; CUNHA et al., 2014; NOGUEIRA et al., 2007). 

O MS em 2011 lançou o Manual de Recomendações para o Controle da TB com o 

intuito de aprimorar as ações de prevenção, vigilância, diagnóstico e tratamento dos casos, 

assim como organizar os serviços de saúde (BRASIL, 2011), sendo disponibilizado tanto 

impresso quanto online. Dessa forma, o item relacionado à utilização pela equipe de saúde das 

normas do MS para o diagnóstico e tratamento do portador de TB obteve classificação 

implantada, o que pode evidenciar o acesso dos profissionais às diretrizes e às normas 

preconizadas para o controle da doença. 

Em relação ao diagnóstico da TB, é preconizado que haja a detecção precoce e precisa 

da doença (NURWIDYA et al., 2018). Tratando-se de métodos diagnósticos, no Brasil, o 

TRM-TB é atualmente indicado para o diagnóstico da doença, além de indicar a detecção de 

resistência à Rifampicina. A baciloscopia deve ser realizada mensalmente para controle do 

tratamento (BRASIL, 2015). 

Foi observado nesse estudo que a solicitação do TRM-TB ainda não se constituiu 

como o exame a ser solicitado para diagnóstico da doença, o qual recebeu classificação 

incipiente; sendo a solicitação da baciloscopia como o exame solicitado no município tanto 

para diagnóstico como para o controle da TB.  

As orientações realizadas pelos profissionais de saúde aos SR para a importância da 

realização do exame de escarro e a sua coleta foram classificadas nesse estudo como 

implantadas. Estudo realizado no Piauí também obteve resultados semelhantes em relação a 

esses itens, no qual todos os participantes receberam orientação quanto à coleta de escarro 

(SOUZA; BALDOINO; SILVA, 2016).  

Em contrapartida, o item relacionado à periodicidade de encaminhamento semanal das 

amostras de escarro ao laboratório foi classificado como não implantado, o que pode 

evidenciar a variação de condutas adotadas no município de Natal e implicar em atraso no 
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diagnóstico, o que pode levar a continuidade da cadeia de transmissão, sendo necessário o 

fortalecimento dos serviços laboratoriais (BOJOVIC et al., 2018; NYASULU et al., 2018). 

Ainda em relação ao diagnóstico da TB, o item relacionado à solicitação de raio-X 

para o diagnóstico da doença foi julgado como não implantado, apesar de ser considerado de 

grande importância pelo MS, o qual deve ser solicitado para todo paciente com suspeita 

clínica de TB (BRASIL, 2011). Outro estudo apresentou resultados semelhantes ao mostrar 

que esse exame era pouco priorizado no diagnóstico de casos (PONCE et al., 2013).   

Outro item analisado que merece destaque é a testagem anti-HIV em pacientes com 

TB, o qual foi classificada como implantada no município de Natal. A OMS e o MS 

preconizam que a testagem para o HIV deve ser ofertada e realizada a todo portador de TB 

(BRASIL, 2017), mediante a co-infecção TB-HIV ser responsável pelo aumento da 

morbidade e mortalidade (BARROS et al., 2018). Esse achado difere do resultado encontrado 

no município de Teresina-PI, onde foi percebida uma insuficiência na testagem anti-HIV 

(SOUSA; BALDOINO; SILVA, 2016). 

Quanto ao item exame de contatos, no município em estudo, foi classificado como 

implantado. Este fato pode estar relacionado à maior participação dos profissionais em relação 

à busca ativa na comunidade. Esse achado diferiu de estudo realizado em Teresina, o qual 

mostrou que poucos contatos eram examinados (SOARES et al., 2016). 

Entre as atividades operacionais relacionadas ao tratamento dos usuários, o item 

relacionado ao acompanhamento do usuário que faz TDO pelo médico e técnico de 

enfermagem foi classificado como não implantado, o que nos chama atenção para outro 

resultado importante que foi a classificação incipiente da oferta do TDO nas US e da presença 

do cartão de acompanhamento.  

O PNCT prioriza o tratamento, oportuno e integral, a todos os casos diagnosticados de 

TB e propõe adotar estratégias para o acompanhamento do tratamento. Uma dessas estratégias 

é o TDO, considerado fundamental para o fortalecimento da adesão do portador de TB ao 

tratamento. Sua realização depende da atuação da gestão, profissionais de saúde e da 

população (PERUHYPE et al., 2018). 

A não implantação do acompanhamento do usuário que faz TDO pelo médico e pelo 

técnico de enfermagem no presente estudo pode ser relacionada à ausência de envolvimento 

dessas categorias em relação a essa atividade. A implantação incipiente do TDO mostra a 

necessidade da gestão e dos profissionais refletirem sobre seus papeis em relação a essa 

estratégia. Essa realidade também foi encontrada em estudo realizado em Manaus (LAVOR; 

PINHEIRO; GONÇALVES, 2016). 
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Algumas dificuldades são relatadas por profissionais para realização do TDO como a 

falta de tempo, a sobrecarga de trabalho e a falta de recursos humanos e de transporte 

(CECILIO; MARCON, 2016), o que também pode influenciar na operacionalização do TDO 

no município de Natal.  

Ainda no tocante ao tratamento, os itens relacionados à dispensação de medicamentos 

pela farmácia e por sala específica do programa foram classificados como implantado e não 

implantado, respectivamente. O MS preconiza que as US disponham de estoque dos 

medicamentos para garantir o tratamento ao portador de TB. Também é importante que haja o 

estímulo à adesão ao tratamento, com ênfase no acolhimento e na divulgação de informações 

adequadas ao longo do acompanhamento desse usuário, tais como: duração do tratamento, 

importância da tomada, efeitos adversos (BRASIL, 2011; CLEMENTINO; MIRANDA, 

2015). 

A importância da dispensação de medicamentos em sala específica seria justamente 

pela oportunidade de realizar um atendimento mais humanizado e com a possibilidade de 

troca de informações entre a equipe e o usuário, o que não ocorre quando a dispensação é na 

farmácia da unidade. 

Em relação ao controle do tratamento, o item acerca da frequência de realização da 

baciloscopia de controle foi classificado como não implantado, o que sugere variação nas 

condutas dos profissionais. A OMS preconiza a realização mensal da baciloscopia de controle 

(BRASIL, 2011). Ressalta-se a importância desse item por permitir o acompanhamento da 

evolução da doença e o sucesso terapêutico. 

Quanto à realização da vacina BCG e da PT, ambos os itens foram classificados como 

não implantados. Essa classificação deve-se ao fato de que apenas 15 US possuem 

profissional capacitado para realizar a vacinação e 04 US para a PT, das 54 US do município. 

Sugere-se que a gestão do município de Natal trabalhe em prol da estruturação dos serviços e 

capacitação de profissionais, a fim de que essas práticas sejam otimizadas.  

A subdimensão referente à realização das atividades de educação em saúde obteve 

classificação incipiente, assim como seus dois itens - atividade de educação em saúde 

realizada pelo serviço de saúde e promoção da participação comunitária e mobilização social. 

Essa classificação é considerada negativa, pois é notável a importância dessas ações 

educativas e da participação comunitária no controle da doença, visando à emancipação no 

autocuidado, o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, a diminuição do abandono e o 

aumento dos casos curados. Além disso, o apoio familiar e social ao portador da TB pode 

reduzir o estigma relacionado à doença (BRASIL, 2011; NYASULU et al., 2018). 
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Essa realidade não é exclusiva do município de Natal. Estudos revelaram que essas 

práticas não têm acontecido com frequência na APS do país. Os motivos indicados pelos 

profissionais vão desde a sobrecarga de trabalho à falta de interesse da comunidade 

(CECILIO; HIGARASHI; MARCON, 2015; SÁ et al., 2013; WYSOCKI et al., 2017). Na 

presente pesquisa, a maioria dos participantes afirmaram que quando essas atividades 

acontecem contam apenas com a participação dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

ACS.   

Dessa forma, é necessário que todos os profissionais que constituem a equipe de saúde 

da APS instituam em sua prática de trabalho ações educativas interdisciplinares voltadas ao 

portador de TB, aos familiares e à sociedade, de modo a torná-los corresponsáveis pelo 

controle da doença. 

Quanto às atividades relacionadas aos sistemas de informações, todos os itens foram 

classificados como implantados. Os dados de investigação, diagnóstico e acompanhamento de 

casos de TB são realizados conforme preconizado pelo MS, com uso de instrumentos de 

coleta das informações, como fichas de notificação e livros de registro, o que faz parecer 

como prioridade de cumprimento. Esses resultados corroboram com estudo realizado no 

município de Natal, no qual foi evidenciada pelos enfermeiros e ACS a importância desses 

sistemas no acompanhamento do portador de TB (MEDEIROS et al., 2017). 

Resultados semelhantes foram obtidos em estudo realizado em Manaus, no qual as 

atividades relacionadas ao SIS foram classificadas também como implantadas (LAVOR; 

PINHEIRO; GONÇALVES, 2016).  

Na presente investigação, os dados relacionados à Estrutura do PCT indicam a 

necessidade de reflexão por parte da gestão do município e da equipe de saúde em busca da 

melhoria dos locais de atendimento ao usuário, como também da maior participação das 

categorias profissionais existentes na equipe de saúde no controle da doença. 

Em relação ao Processo, apesar de os participantes receberem capacitação e de se 

considerarem aptos à realização dos atendimentos, ainda foram identificadas falhas em 

relação a pontos fundamentais no processo de assistência do portador de TB, no tocante ao 

diagnóstico, tratamento e atividades de educação à saúde.  

 Com a identificação dessas lacunas, espera-se que os profissionais de saúde e gestores 

possam refletir sobre o cenário da TB no município de Natal. Há necessidade de uma 

avaliação de Estrutura e Processo por parte dos gestores para uma possível tomada de decisão 

em busca de aprimorar o programa municipal de Tuberculose.  
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5 CONCLUSÃO  

 

A construção do modelo lógico normativo do Programa de Controle da Tuberculose e 

a identificação dos itens relacionados à estrutura e ao processo possibilitaram a identificação 

do grau de implantação do programa no município de Natal como parcialmente implantado. 

As dimensões Estrutura e Processo também foram classificadas como parcialmente 

implantadas, o que revelou fragilidade em relação aos recursos e às atividades desenvolvidas 

pelo PCT no município.  

Identificou-se que os recursos humanos foram classificados como parcialmente 

implantados, ressaltando a necessidade de maior participação das outras categorias 

profissionais no controle da TB, de modo a garantir a integralidade da assistência ao usuário. 

Os recursos estruturais receberam classificação incipiente, revelando a necessidade da 

estruturação dos espaços ao atendimento dessa clientela. No tocante aos recursos materiais, 

estes foram classificados como implantados, com destaque para presença dos materiais para 

diagnóstico, registro de dados e tratamento da TB. 

Das subdimensões avaliadas na dimensão Processo, as atividades operacionais foram 

classificadas como parcialmente implantadas, com destaque para as lacunas relacionadas ao 

diagnóstico, à realização do TDO, da vacina BCG e da PT. As atividades de educação em 

saúde receberam classificação incipiente, o que ressalta que essas atividades não vêm sendo 

realizadas efetivamente no município, fazendo-se necessária a sua intensificação. A única 

subdimensão considerada implantada foi a de atividades de Sistemas de Informação em 

Saúde, o que faz parecer como prioridade o cumprimento pelos profissionais de saúde.  

Faz-se necessária a reflexão pelas equipes de saúde da APS sobre os achados da 

pesquisa, de modo a relacioná-los ao processo de trabalho destas, em busca de melhoria da 

assistência ao SR como também ao portador de TB. Dessa forma, a busca pela integralidade 

das ações e a participação de todas as categorias no controle da TB precisam ser exploradas, 

assim como as lacunas encontradas em relação à solicitação do TRM-TB, à efetivação do 

TDO, à realização da vacina BCG e da PT e à execução de atividades de educação em saúde. 

É de suma importância que a gestão, a partir do conhecimento das limitações 

existentes na Estrutura e Processo do PCT municipal, busque tomar decisões que visem ao 

aprimoramento do programa. Incentive-se a promoção de estratégias que visem à qualificação 

e à capacitação das equipes de saúde atuantes nos serviços de APS, assim como a melhoria 

dos locais de atendimento aos portadores de TB.  
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Sugere-se a realização de visitas de monitoramento e a avaliação nas US como formas 

de ampliar a comunicação entre gestores e equipes, no intuito de estimular a implementação 

do programa.  

Como limitações do estudo, ressalta-se a perda da amostra em média de 17% e o fato 

da pesquisa ter sido realizada apenas com enfermeiros. Embora essa categoria profissional 

exerça protagonismo no controle da TB na APS no Brasil, encoraja-se o desenvolvimento de 

estudos que possam abranger os demais profissionais da equipe de saúde, gestores e usuários. 

Os dados obtidos pela presente pesquisa, mesmo referindo-se a um contexto específico 

de implantação, podem contribuir para reflexões e oferecer direções no aprimoramento dos 

Programas de Controle da Tuberculose em outros municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte e no Brasil, motivo pelo qual se sugere a aplicação dessa metodologia em outros 

estudos avaliativos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, R.L.P.; et al. Diagnóstico da tuberculose: atenção básica ou pronto atendimento? 

Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 47, n. 6, p. 1149 1158, dez. 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102013000601149&lng=en

&nrm=iso>. Acesso em: 02 set. 2018. 

ANDRADE, H.S.; et al. Avaliação do Programa de Controle da Tuberculose: um estudo de 

caso. Saúde debate,  Rio de Janeiro,  v. 41, n. especial, p.242-258, mar. 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042017000500242&lng=en

&nrm=iso>. Acesso em: 02 set. 2018. 

ANGELOTTI, L.C.Z.; et al. Qualidade de dados de notificação e acompanhamento dos casos 

de Tuberculose em Minas Gerais. Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde, v.2, n.2 

especial, p. 84- 98, ago, 2013.  

ARAKAWA, T.; et al. Programa de controle da tuberculose no contexto municipal: avaliação 

de desempenho. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.51, n. 23, p.1-9, mar. 2017. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rsp/v51/pt_0034-8910-rsp-S15188787201605 

0006553.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

 

ASSIS, E.G.;  et al. A coordenação da assistência no controle da tuberculose. Revista da 

Escola de Enfermagem, São Paulo, v. 46, n. 01, p.111-118, 2012. Disponível em: < http:// 

www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n1/v46n1a15>. Acesso em: 10 set. 2018. 

 

ATLAS BRASIL. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Natal, 2017.  Disponível 

em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/natal_rn>. Acesso em: 03 out. 2017. 

 

BARBETTA, P.A. Estatística aplicada às ciências sociais. 9. Ed. Florianópolis: Editora da 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. 

 

BARROS, A.K.R.; et al. Monitoramento das ações de controle da tuberculose no Sistema 

Prisional. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, Brasília, v. 9, n. 02, p. 192-207, 2018. 

Disponível em: < http://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/viewFile/25724/pdf>. Acesso 

em: 10 set. 2018. 

 

BOJOVIC, O.;  et al. Fatores associados ao paciente e sistema de saúde atrasos no diagnóstico 

e tratamento da tuberculose em Montenegro, 2015-2016. PLOS ONE, v. 13, n. 3, p.1-12, 

2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5844538/>. Acesso 

em: 08 out. 2018. 

 

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil: uma análise da situação de saúde 

no Brasil. Brasília, 2005. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/ 

avaliacao_ab_portugues.pdf>. Acesso em: 08 out. 2018. 

 

______. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Organização 

dos serviços de saúde de Natal, Rio Grande do Norte. 2017. Disponível em: 

http://cnes.saude.gov.br/>. Acesso em: 01 de agosto de 2017. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5844538/
http://cnes.saude.gov.br/


55 

 

________. Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da 

Tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2017. 

 

________. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466 de 12 de dezembro de 2012. Trata 

das diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, n. 112, 13 jun. 2013. Seção 1, p. 59-62. 

 

________. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Atenção Primária e as Redes de 

Atenção à Saúde. Brasília: CONASS, 2015a.  

  

________. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Rede de Teste Rápido 

para Tuberculose no Brasil: primeiro ano da implantação. Brasília: Ministério da Saúde, 

2015b.  

 

________. Ministério da Saúde. Brasil Livre da Tuberculose: Plano Nacional pelo Fim da 

Tuberculose como Problema de Saúde Pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.  

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico, v. 

49, n. 11, 2018. 

 

________.  Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Brasília 

(DF): Ministério da Saúde, 2010.  

 

BROUSSELLE, A.; et al. Avaliação: conceitos e métodos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2011.  

BRUNELLO, M.E.F.; et al. Atuação da enfermagem na atenção a uma condição crônica 

(tuberculose): análise de fontes secundárias. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 36, n. esp, 

p. 62-69, 2015. 

 

CASS, A.; et al. Improved outcomes found after implementing a systematic evaluation and 

program improvement process for tuberculosis. Public Health Reports, v. 128, n.5, p. 367-

376, 2013. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23997283>. Acesso em: 

06 jul. 2018. 

CAVALCANTE, E.F.O.; SILVA, D.M.G.V. Perfil de pessoas acometidas por Tuberculose. 

Revista Rene, v.14, n.04, p. 720-729, 2013.  

 

CECILIO, H.P.M.; HIGARASHI, I.H.; MARCON, S.S. Opinião dos profissionais de saúde 

sobre os serviços de controle da tuberculose. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 

21, n. 1, p.19-25, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v28n1/1982-0194-ape-

028-001-0019.pdf>.  Acesso em: 08 set. 2018. 

 

CECILIO, H.PM.; MARCON, S.S. O tratamento Diretamente Observado da tuberculose na 

opinião de profissionais de saúde. Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 24, 

n. 01, p.01-06, 2016. Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v24n1/v24n1a16.pdf>. Acesso 

em: 08 set. 2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23997283
http://www.scielo.br/pdf/ape/v28n1/1982-0194-ape-028-001-0019.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ape/v28n1/1982-0194-ape-028-001-0019.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v24n1/v24n1a16.pdf


56 

 

CLEMENTINO, F.S.; MIRANDA, F.A.N. Tuberculose: acolhimento e informação na 

perspectiva da visita domiciliária. Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 23, 

n. 3, p. 350-354,2015. Disponível em: <http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/enferma 

gemuerj/article/view/4289>. Acesso em: 08 set. 2018. 

 

COELHO, A.A.; et al. Tuberculosis care: an evaluability study. Revista Latino-Americana 

de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 22, n.5, p. 792-800, 2014.  Disponível em: <http://www. 

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692014000500792>. Acesso em: 03 set. 

2017. 

CONTANDRIOPOULOS, M.C.L.; et al. A avaliação na área da saúde: conceitos e métodos . 

In: HARTZ, Z.M.A. (Org). Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à prática na 

análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. 

 

COSTA, A. M.; RODRIGUES, G.S.; SANTOS, T.M.G. Papel potencial do enfermeiro no 

enfrentamento do problema da tuberculose junto ao Agente Comunitário de Saúde no 

Programa de Controle da Tuberculose. Enfermagem em Foco, Bahia, v. 04, n. 02, p.106-108, 

2013. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/522>. 

Acesso em: 03 set. 2017. 

CUNHA, N.V.; CAVALCANTI, M.L.T.; COSTA. A.J.L.  Diagnóstico situacional da 

descentralização do controle da tuberculose para a Estratégia Saúde da Família em Jardim 

Catarina – São Gonçalo (RJ), 2010. Caderno Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 02, 

p.177-187, 2012. 

 

CUNHA, N.V.; et al. Estrutura, organização e processos de trabalho no controle da 

tuberculose em municípios do estado do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Interface Comunicação, 

Saúde e Educação, São Paulo, p.1-14, 2014. 

 

DENIS, J.; CHAMPAGNE, F. Análise da implantação. In: HARTZ, Z.M.A. (Org.). 

Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de 

programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. p. 49-88. 

DONABEDIAN, A. Explorations in quality assessment and monitoring. Ann Arbor: 

Health Administration Press, 1980.  

 

FERREIRA, V. S. C.; SILVA, L. M. V. Intersetorialidade em saúde: um estudo de caso. In: 

HARTZ, Z. M. A.; SILVA, L. M. V. (Orgs.). Avaliação em Saúde: dos modelos teóricos à 

prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA, 2014. p.103-150. 

 

FURLAN, M.C.R.; SANTOS, A.G.; MARCON, S.S. O vínculo com o profissional de saúde 

no tratamento de tuberculose: percepção dos usuários. Revista de Enfermagem do Centro 

Oeste Mineiro, Minas Gerais, v. 7, n. 1934, p.02-12, 2017. Disponível em: <http://www. 

seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/1934/1798>. Acesso em: 03 out. 2018. 

 

GONÇALVES, M.J.F. Avaliação de Programa de Saúde: o Programa Nacional de Controle 

de Tuberculose no Brasil. Saúde e Transformação social. Florianópolis, v.3, n.1, p. 13-17, 

2012. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-

70852012000100004>. Acesso em: 03 out. 2018. 



57 

 

GUBA, E.G.; LINCOLN,Y.S. Fourth generation evaluation. Newbury Park: Sage 

Publications, 1989. 

 

HARTZ, Z.M.A. Explorando novos caminhos na pesquisa avaliativa das ações de saúde. In: 

Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de 

programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. 122p. 

 

HARTZ, Z.M.A.; CHAMPAGNE, F.; CONTANDRIOPOULOS, M.C.L. Avaliação do 

programa materno-infantil: análise de implantação em sistemas locais de saúde no nordeste do 

Brasil In: HARTZ, Z.M.A. (Org). Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à prática na 

análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. 122p. 

 

HECK, M.A.; COSTA, J.S.D.; NUNES, M.F. Avaliação do programa de tuberculose em 

Sapucaia do Sul (RS): indicadores, 2000-2008. Ciência e saúde coletiva, v. 18, n. 2, p. 481-

488, 2013.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-812320130 

00200019&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

 

HEUFEMANN, N.E.C.; GONÇALVES, M.J.F.; GARNELO, M.L. Avaliação do programa 

de controle da tuberculose em cenário Amazônico: desafios em Coari. Acta Amazônica, v. 

43, n. 1, p.33-42. 2013. Disponível em: <http://submission.scielo.br/index.php/aa/article/ 

view/73352>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Natal, 2017. Disponível em:   

<https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 05 abr. 2017. 

 

IBRAHIM, L.M. Health care workers’ knowledge and attitude towards TB patients under 

Direct Observation of Treatment in Plateau state Nigeria, 2011. Pan Africa Medical Journal, 

v. 18, n. 1 supl, p.01-04, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC4199343/>. Acesso em: 15 set. 2018. 

 

LAVOR, D.C.B.S.; PINHEIRO, J.S.; GONÇALVES, M.J.F. Avaliação da implantação da 

estratégia de tratamento diretamente observado para tuberculose em um município de grande 

porte. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 50, n. 2, p. 247-254, 2016. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n2/pt_0080-6234-reeusp-50-02-0247.pdf>. Acesso 

em: 03 set. 2018. 

 

LAVRAS, C. Atenção primária à saúde e a organização de redes regionais de atenção à saúde 

no Brasil. Saúde e Sociedade, v. 20, n.4, p. 867-874, 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010412902011000400005&script=sci_abstract&tlng=

pt>. Acesso em: 03 set. 2017. 

 

LONG, R.;HEFFERNAN, C.; GAO, Z.; EGEDAHL, M.L.; TALBOT, J. Do “Virtual” and 

“Outpatient” Public Health Tuberculosis Clinics Perform Equally Well? A Program-Wide 

Evaluation in Alberta, Canada. PLOS ONE, v.10, n. 12, p. 1-16, 2015.  Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/6181/b3babfbb17223beb33640d44dff922a6b46e.pdf?_ga=2

.161372797.1912810282.1540325078-2124587108.1540325078>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

 

MARIANO, M.R.; et al. A equipe multiprofissional e sua qualificação junto à  assistência ao 

paciente com Tuberculose. Revista Interdisciplinar, Piauí, v. 08, n. 04, p.11-18, 2015. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HECK,+MARIA+ANTONIA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LAVRAS,+CARMEN


58 

 

MARQUIEVIZ, J.; et al. A Estratégia de Saúde da Família no controle da tuberculose em 

Curitiba (PR). Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 01, p.265-271, 2013. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n1/27.pdf>. Acesso em: 02 set. 2018. 

MEDEIROS, E.R.; et al. Sistemas de informação clínica para o manejo da tuberculose na 

atenção primária à saúde. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 25, n. esp., p. 1-7, 

2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692017000100401&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 16 set. 2018.  

MENDES, E V. As redes de atenção à saúde. Brasília (DF): OPAS, 2011. 

 

MENDONÇA, S.A.; FRANCO, S.C. Avaliação do risco epidemiológico e do desempenho 

dos programas de controle de tuberculose nas Regiões de Saúde do estado de Santa Catarina, 

2003 a 2010. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, n. 1, p. 59-70, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S223796222015000100059&script=sci_abstract&tlng=

pt>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

 

NATAL. Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Saúde. (Re)desenhando a 

Rede de Saúde na Cidade do Natal. Natal (RN): Secretaria Municipal de Saúde de Natal, 

2007. 

 

NATAL. Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Circular n° 066 / 2016. Fluxo de 

material biológico para diagnóstico da tuberculose. Natal: Secretaria Municipal de Saúde, 

2016. 

 

NOGUEIRA, J.A.; et al.  Busca ativa de sintomáticos respiratórios no controle da tuberculose 

na percepção do Agente Comunitário de Saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiás, 

v. 09, n. 01, p.106-118, 2007. Disponível em: <https://www.fen.ufg.br/revista/v9/n1/pdf/v9n 

1a08.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018. 

 

NOGUEIRA, J.A.; et al. O sistema de informação e o controle da tuberculose nos municípios 

prioritários da Paraíba – Brasil. Revista Escola de Enfermagem da USP, v. 43, n.1, p. 125-

131, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342009000100016>. Acesso em: 14 set. 2018. 

 

NURWIDYA, F.; et al. Molecular Diagnosis of Tuberculosis. Chonnam Medical Jornal, v. 

54, n. 1, p. 1-9, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5794 

472/#!po=41.6667>. Acesso em 19 set. 2018.  

 

NYASULU, P.; et al. Conhecimento, crenças e percepções da tuberculose entre os membros 

da comunidade no distrito de Ntcheu, Malawi. Journal of Multidisciplinary Healthcare, v. 

11, p. 375-389. 

 

OBLITAS, F.Y.M.; et al. O papel da enfermagem no controle da tuberculose: uma discussão 

sob a perspectiva da equidade. Revista Latino Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 

18, p. 1-9, 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n1/pt_20.pdf>. Acesso 

em: 01 out. 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692017000100401&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692017000100401&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENDONCA,+SERGIO+ADAM
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENDONCA,+SERGIO+ADAM
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000100016
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000100016


59 

 

OLIVEIRA, L.G.D.; NATAL, S. Avaliação de implantação do Programa de Controle da 

Tuberculose no município de Niterói/RJ. Revista Brasileira de Pneumologia Sanitária, v. 

15, n. 1, p. 29-38, 2007.  

OLIVEIRA, L.G.D.; NATAL, S.; CAMACHO, L.A.B. Análise da implantação do Programa 

de Controle da Tuberculose em unidades prisionais no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 

v. 31, n. 3, p. 543-554, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

311X2015000300543&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

 

PERUHYPE, R.C.; et al. Planning pathways in the transfer of Directly Observed Treatment of 

Tuberculosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 26, n. e3015, p. 1-8, 2018. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

11692018000100331&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 15 set. 2018. 

 

PONCE, M.A.Z.; et al. Diagnóstico da tuberculose: desempenho do primeiro serviço de saúde 

procurado em São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 29, 

n.5, p. 945-954, 2013. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

311X2013000500012&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 12 set. 2018. 

 

POSSUELO, L.G. Perfil epidemiológico dos pacientes que abandonaram o tratamento para 

Tuberculose em um município do Rio Grande do Sul. Revista de Epidemiologia e Controle 

de Infecção, v. 2, n. 2, p. 46-50, 2012. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/ 

epidemiologia/article/view/2495>. Acesso em: 08 jun. 2018. 

 

REGO, C.C.D.; et al.  Processo de trabalho da enfermeira junto à pessoa com tuberculose na 

Atenção Primária à Saúde. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 29, n. 3, p. 218-

228, jul./set. 2015. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/13038>. Acesso em: 06 mar. 

2017. 

 

ROQUE-HENRÍQUEZ, J.; et al. Evaluación de los indicadores de detección de tuberculosis 

en una región con alto riesgo de trasmisión en Perú. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Publica, v. 32, n. 3, p. 504-508, 2015. Disponível em: < 

https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2015.v32n3/504-508/>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

 

SÁ, L.D.; et al. Cuidado ao doente de tuberculose na Estratégia Saúde da Família: Percepções 

de enfermeiras. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 42, n. 02, p.356-

363, 2012. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342012000200013>. Acesso em: 22 set. 2018. 

 

SÁ, L.D.; et al . Educação em saúde no controle da tuberculose: perspectiva de profissionais 

da estratégia Saúde da Família. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 15, n. 1, 2013. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i1.15246>. Acesso em: 12 set. 2018. 

 

SANTOS, T.M.M.G.; NOGUEIRA, L.T.; ARCENCIO, R.A. Atuação de profissionais da 

Estratégia Saúde da Família no Controle da Tuberculose. Acta Paulista de Enfermagem, v. 

25, n. 6, p. 954-961, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0103-21002012000600020>. Acesso em: 06 mar. 2017. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2015000300543&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2015000300543&script=sci_abstract&tlng=pt
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/13038
http://dx.doi.org/10.5216/ree.v15i1.15246


60 

 

SOARES, H.B.M.; et al. Evaluation contact tuberculosis in the family health strategy for 

nurses. Revista de Enfermagem da UFPI, v.5. n.1, p. 52-59, 2016. Disponível em: < 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/viewFile/3435/pdf>. Acesso em: 06 set. 2018. 

 

SOUSA, G. P.; BALDOINO, L. S.; SILVA, M.R.S. Atuação do Enfermeiro no Controle da 

Tuberculose Pulmonar em Unidades Básicas de Saúde Teresina-PI. Revista Interdisciplinar, 

v. 9, n. 4, p. 122-131, out. nov. dez. 2016.  

SOUZA, K.M.J.; et al. Atuação da Enfermagem na transferência da política do tratamento 

diretamente observado da tuberculose. Revista da Escola de Enfermagem, São Paulo, v. 48, 

n. 05, p.874-882, 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n5/pt_0080-

6234-reeusp-48-05-874.pdf>. Acesso em: Acesso em: 06 mar. 2017. 

 

SOUZA, E.P.; et al. Prevenção e controle da tuberculose: Revisão integrativa da literatura. 

Revista Cuidarte, v. 6, n. 2, p. 1093-1101. 2015. 

 

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. Brasília: UNESCO, 2002.  

 

TANAKA, O.Y.  Avaliação da Atenção Básica em Saúde: uma nova proposta. Saúde e 

Sociedade, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 927-934, 2011. 

 

TANAKA, O.Y.; TAMAKI, E.M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na gestão de 

serviços de saúde. Ciência e saúde coletiva, v. 17, n. 4, p. 821-828, jan./abr. 2012.  

 

VIEIRA, L.M.S. Avaliação de políticas e programas de saúde. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2014.  

 

World Health Organization. Bending the curve: ending TB. Annual report 2017. Acesso em: 

01 mar. 2018. 
 

W.K. Kellogg Foundation. Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, 

and Action: Logic Model Development Guide. Battle Creek: W.K. Kellogg Foundation, 

2017.  Disponível em:< https://www.bttop.org/sites/default/files/public/W.K.%20Kell 

ogg%20LogicModel.pdf>. Acesso em: 12 out. 2017. 

 

WYSOCKI, A.D.; et al. Atenção Primária à Saúde e Tuberculose: avaliação dos serviços. 

Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 20, n. 1, p. 161-175, 2017. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415790X2017000100161&script=sci_abstract&tlng

=pt>. Acesso em: 06 mar. 2017. 

 

YANG, Y.R.; et al.  Evaluation of the tuberculosis programme in Ningxia Hui Autonomous 

region, the People’s Republic of China: a retrospective case study. BMC Public Health, v. 

12, n. 1110, p. 1-8, 2012. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral. 

com/articles/10.1186/1471-2458-12-1110>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

YASIN, Y.; BIEHL, K.; EROL, M. Infection of the Invisible: Impressions of a Tuberculosis 

Intervention Program for Migrants in Istanbul. Journal of Immigrant and Minority Health, 

v. 17, n.5. p. 1481-1486, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

25283066>. Acesso em: 06 jul. 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n5/pt_0080-6234-reeusp-48-05-874.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n5/pt_0080-6234-reeusp-48-05-874.pdf


61 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

APÊNDICE A- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS GRADUÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTIONÁRIO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. 

Nº de ordem: ___________________ 

Pesquisador: ___________________ 

Data: ___/___/___.         

Horário: Inicio       ;Termino      :  

Unidade APS :____________________________________________________ 

Distrito Sanitário: (   ) Sul (   ) Leste (   ) Oeste (   ) Norte I (   ) Norte II

 

- CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

1.Sexo:  

1. (  )F   2. (  )M 

2. Idade (em anos): __________ 

3. Tipo de Unidade de Saúde que trabalha: 

1. (  ) Unidade Básica de Saúde (UBS) 2. (  ) Unidade Saúde da Família(USF)

4. Tempo de atuação na função na Atenção Primária do município (em meses):   

5. Já participou de capacitação em TB? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

6. Já acompanhou doentes de TB? 

1. (  ) nenhum   

2. (  ) um   

3. (  ) mais de um   

7. Atende em que horário(s)?   

1. (  ) manhã   

2. (  ) tarde 

3. (  ) manhã e tarde               

8. O atendimento é agendado?     

1. (  ) sim   2. (  ) não

DIMENSÃO ESTRUTURA 

- RECURSOS HUMANOS  

9. Quais as profissionais que trabalham com TB na sua unidade? 

1. (  ) Médico 

2. (  ) Enfermeiro  

3. (  ) Técnico de enfermagem  

4. (  ) ACS 

5. (  ) Outros _______________ 

10. Existe profissional específico que responde pelo PCT na sua unidade? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 
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10.1Se sim, qual profissional? _____________. 

11. Você se sente capacitado para identificar usuários com suspeita de TB? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

12. Você se sente capacitado para realizar orientações sobre TB? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

- RECURSOS ESTRUTURAIS  

13. Existe local especifico para atendimento de SR ou TB? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

14.Os consultórios possuem boa ventilação? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

15. Existe sala de vacina? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

- RECURSOS MATERIAIS  

16. Sua unidade possui o Manual de recomendações para o controle de 

tuberculose? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

16.1 Se sim, você o utiliza?  

1. (  ) sim   2. (  ) não 

16.2 Em que momento? _______________________________________________ 

Sua unidade dispõe de: 

17. Equipamentos para exame de TB (estetoscópio)? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

18. Potes para exame de escarro (TRM/baciloscopia/cultura)? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

19. Caixa térmica/isopor/geladeira?                              

1. (  ) sim   2. (  ) não 

20. Ficha do E-SUS? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

21. Ficha de notificação SINAN/TB? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

22. Ficha de acompanhamento SINAN/TB 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

23. Livro de sintomático respiratório? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

24. Livro de registros de casos? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

25. Bloco de receituário? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

26.Bloco de requisição de exames? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 
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27. Panfletos educativos sobre TB? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

28. Cartão de acompanhamento TDO? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

29. Medicação tuberculostática? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

30.Você utiliza máscara? 

1. (  ) sim   

2. (  ) não 

30.1Se sim, qual? (N95,PFF2, cirúrgica? ____________________________ 

 

 DIMENSÃO PROCESSO 

31. A equipe de saúde utiliza as normas do Ministério da Saúde (MS) para o 

diagnóstico e tratamento da pessoa com TB? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

31.1. Em qual momento? _________________________________________________ 

32. Todo sintomático respiratório é orientando para realização do exame de 

escarro? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre

33. É realizada orientação para coleta do exame de escarro? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

34. Como é realizada a coleta do escarro ? 

1. (  ) usuário é orientado a coletar em 

casa  

2. (  ) em local especifico  da US 

3. (  ) outro ___________________ 

35. Quantas vezes por semana as amostras de escarro são encaminhadas ao 

laboratório? 

1. (  ) diariamente            

2. (  ) 1 vez/semana  

3. (  )  2 vezes/semana   

4. (  ) 3 vezes/semana  

5. (  ) não sabe informar  

6. (  ) outro _________. 

36. Quem faz o encaminhamento das amostras para análise? 

1. (  ) Médico  

2. (  ) Enfermeiro  

3. (  ) Técnico de enfermagem  

4. (  ) ACS 

5.(   )Outro____________________

 37. Qual o tempo entre a coleta e a chegada do resultado? 

(  ) 24h   

(  ) 48h   

(  ) semanal   

(  ) quinzenal   

(  ) mensal   

(  ) não sabe informar 
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38. Para o diagnóstico e controle da TB qual o exame que você solicita? 

1. (  ) TRM 

2. (  ) Baciloscopia 

3. (  ) Cultura + teste de sensibilidade 

4.Outro_____________________

39. Com qual frequência é realizada a baciloscopia de controle? 

1. (  ) Mensal 

2. (  ) Bimestral 

3. (  ) Trimestral 

4. (  ) Outro ___________ 

40. O exame radiológico é solicitado para todos os suspeitos de TB? 

1. (  ) sim   2. (  ) não 

41. É realizado na sua unidade a testagem anti-HIV em pacientes com TB? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

42. Como são informados o diagnóstico e o tratamento? 

1. (  ) durante consulta pelo médico  

2. (  ) durante consulta pelo enfermeiro 

3. (  ) durante visita domiciliar  

4. ( ) outro 

_________________________. 

43. Onde é realizada a dispensação de medicamentos? 

1. (  ) em sala específica do programa  

2. (  ) na farmácia da unidade 

3. (  ) em domicílio  

4. (  ) outros 

_________________________ 

44. É oferecido TDO na sua unidade?   

1. (  ) sim   2. (  ) não 

44.1. Se sim, quantas vezes? ___________ 

45. Quem acompanha o usuário que faz o TDO? 

1. (  ) Médico  

2. (  ) Enfermeiro 

3. (  ) Técnico de enfermagem 

4. (  ) ACS 

5. (  ) Outro _____________________ 

46. O(a) Sr(a) realiza busca de sintomáticos respiratórios?   

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

47. O(a) Sr(a) realiza exame dos contatos?   

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

48. O (a) Sr(a) realiza visita domiciliar ?   

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

49. Na sua unidade é realizada a BCG?   

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre

50. Nesta unidade funciona o fluxo de referência e contra-referência ? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

51. O serviço realiza atividades de educação em saúde para os usuários portadores 

de TB? 

1. (  ) nunca   2. (  ) quase nunca   
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3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

52. O serviço promove a participação comunitária, mobilização social? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

53. Quem são os profissionais envolvidos nessas ações de educação em saúde? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

54. O Livro de Registros e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de 

Tuberculose é preenchido rotineiramente? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

55. O Livro de Registro de Sintomáticos Respiratórios no Serviço de Saúde é 

preenchido rotineiramente? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

56. Os casos de TB são notificados no SINAN? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

57. O(a) Sr(a) conhece o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL)?   

1. (  ) sim  2. (  ) não   

58. As amostras de escarro para exame diagnóstico ou de acompanhamento da 

tuberculose são inseridas no GAL? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

59. Qual é o tempo de espera entre o agendamento e a primeira consulta? 

1. (  ) 1 semana   

2. (  ) 2 semanas   

3. (  ) 1 mês    

4. (  ) outro _______________. 

60. Qual a duração da consulta? 

1. (  ) 10 minutos  

2. (  ) 20 minutos  

3. (  )30 minutos  

4. (  ) outros ___________. 

61. O paciente é atendido sempre pelo(s) mesmo(s) profissional(is)? 

1. (  ) nunca   

2. (  ) quase nunca   

3. (  ) às vezes 

4. (  ) quase  sempre  

5. (  ) sempre 

62. Qual a média de consultas agendadas durante o tratamento? 

1. (  ) 6 consultas  

2. (  ) 4 consultas  

3. (  ) 2 consultas   

4. (  ) outros __________ 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Avaliação do grau de 

implantação do Programa de Controle da Tuberculose no município de Natal/RN” que 

tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Erika Simone Galvão Pinto. Esta 

pesquisa pretende contribuir com o desenvolvimento do Programa de Controle da 

Tuberculose (PCT) através da oferta de informações sobre sua execução de modo que 

possam ser utilizadas para a tomada de decisão. O motivo que nos leva a fazer este 

estudo é que o PCT tem apresentado dificuldades em sua implantação e a utilização da 

avaliação tem sido considerada uma importante estratégia de aprimorar os programas de 

saúde. 

Caso decida participar, você deverá responder a um questionário contendo 

perguntas sobre sua caracterização profissional, sobre a estrutura e sobre o processo de 

desenvolvimento do PCT. Sua participação demandará aproximadamente 30 min. 

Durante a realização você será questionado sobre sua atuação no PCT e a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um desconforto ao ser questionado sobre 

sua atuação profissional que será minimizado pelo entrevistador ao agir eticamente 

mantendo essas informações em sigilo e você terá como benefício à disponibilização de 

informações ao final da pesquisa que subsidiarão melhorias do PCT. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora responsável 

por essa pesquisa que estará disponível através do contato abaixo. Durante todo o 

período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. Dra. Erika 

Simone Galvão Pinto, telefone (84)32153196. Você tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. Se você 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá comunicar o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo telefone 3215-3135 
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ou pelo e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br. Este documento foi impresso em duas vias. 

Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável, Profa. Dra. Erika 

Simone Galvão Pinto. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa “Avaliação do grau de implantação do Programa de Controle 

da Tuberculose no município de Natal/RN”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 

 Natal, RN, ___ de ____________ de 201_. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação do grau de implantação do 

Programa de Controle da Tuberculose no município de Natal/RN”, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, RN, ___ de ____________ de 201_. 

 

 
Profa. Dra. Erika Simone Galvão Pinto 

Pesquisadora Responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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