1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

HAMILTON LEANDRO PINTO DE ANDRADE

A ORGANIZAÇÃO DO DOTS EM UM DISTRITO SANITÁRIO DE NATAL/RN, 2009

NATAL, RN
2009

2

HAMILTON LEANDRO PINTO DE ANDRADE

A ORGANIZAÇÃO DO DOTS EM UM DISTRITO SANITÁRIO DE NATAL/RN, 2009

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem do
Departamento de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte para obtenção do título de Mestre
em Enfermagem.

Orientadora: Profa Dra. Bertha Cruz Enders

NATAL, RN
2009

3

4

5

DEDICATÓRIA

À Deus pela força necessária para enfrentar mais essa etapa de minha vida.
A meus pais pelo amor e pela dedicação incondicional. Seus ensinamentos
infundiram-me a confiança necessária para realizar meus sonhos. Obrigado
pelo incentivo em continuar sempre batalhando honestamente em prol dos
meus objetivos!
A Jeeriza Vemâncio, Ana Cristina, Sr. Jeeci Pessoa e Sra. Mariza pelo apoio e
compreensão em todos os momentos, mostrando serem companheiros sempre
dispostos a me ajudar.

6

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora, Profa Dra Bertha Cruz Enders na qual tenho profunda
admiração. Seu exemplo de dedicação à Enfermagem e ao ensino inspira-nos.
Obrigado pelo incentivo e confiança em mim depositado.
Ao Prof Ricardo Arcêncio pela prontidão em me orientar naqueles pontos
relevantes, demonstrando seu vasto conhecimento e vivência sobre o assunto.
Aos meus amigos, parceiros de mestrado Lúcia Freire, Francisca Marta e
Flávio César pelos momentos alegres de convivência e partilha de
conhecimentos e experiências!
Às Secretaria Municipal e Estadual pelo fornecimento de
epidemiológicos e estatísticos importantes à realização desse estudo.

dados

A todos os profissionais da ESF do Distrito Sanitário Oeste que me receberam
nas unidades de saúde pelas quais visitei no período de coleta de dados.

7

RESUMO
A Tuberculose é uma doença antiga que persiste como problema sério de Saúde
Pública, necessitando de uma urgente atenção. Os avanços no seu conhecimento e
na tecnologia disponível para controlá-la não tem sido suficientes para impactar
significativamente em sua morbi-mortalidade, principalmente nos países em
desenvolvimento. Para possibilitar a adesão dos pacientes com TB ao
tratamento, prevenindo o abandono deste por garantir o uso correto dos
medicamentos foi sugerido o DOTS (Directly Observed Treatment - Short course)
ou Tratamento de Curta Duração Diretamente Observável. O presente estudo
tem como foco a incorporação de dois componentes técnicos do DOTS na
Estratégia de Saúde da Família, sendo eles a Busca Ativa de Sintomáticos
Respiratórios (BSR) e Tratamento Supervisionado (TS). O Distrito Sanitário
Oeste foi considerado o mais indicado para ser o foco do estudo, pois
pressupõe-se
que aqueles locais que estiverem melhor estruturados
forneceriam melhores informações acerca da situação da estratégia no
município. Tem por objetivo analisar a organização do DOTS quanto à Busca Ativa
dos sintomáticos respiratórios e Tratamento Supervisionado em Equipes de Saúde
da Família pertencentes a um Distrito Sanitário localizado na cidade de Natal, RN.
Estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa que envolveu
profissionais da saúde de 11 Unidades de Saúde da Família, Distrito Sanitário
Oeste, Natal, Rio Grande do Norte. Foram entrevistados 62 profissionais quanto à
categoria profissional, envolvimento deles na estratégia DOTS, contribuições dos
gestores para a sustentabilidade da estratégia, Ações de Busca Ativa de
Sintomáticos Respiratórios, diagnóstico e Tratamento Supervisionado dos casos de
TB e Dificuldades e facilidades para a sustentabilidade da Estratégia DOTS. Concluise que as ações realizadas pelos profissionais da ESF do Distrito Sanitário Oeste se
organizam mais no Tratamento Supervisionado, fato esse observado nas suas
percepções acerca do DOTS.
Palavras-chave: Enfermagem. Tuberculose. Terapia Diretamente Observada.
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ABSTRACT
Tuberculosis is an ancient disease that remains a serious problem of Public Health,
requiring a pressing attention. Advances in the knowledge and technology available
to control it has not been sufficient to significantly impact on morbidity and mortality,
especially in developing countries. To enable patient compliance with TB treatment,
preventing the abandonment of this to ensure the correct use of medicines has been
suggested the DOTS (Directly Observed Treatment - Short course) or directly
Observable Short Course Treatment. This study focuses on the incorporation of two
technical components of the DOTS strategy at the Family Health, namely, active
search for respiratoy symptoms and Supervisioned Treatment (ST). The West
Sanitary District was considered best suited to be the focus of study because it is
assumed that those sites that were better structured would provide better
information about the situation of the strategy in the municipality. Its purpose is to
analyze the organization of DOTS as the active search for respiratory symptoms and
Directly Observed Therapy in Health Teams Family belonging to a Health District in
the city of Natal, Brazil. An exploratory descriptive study with a quantitative approach
which involved health professionals from 11 units of Family Health, West Sanitary
District, Natal, Rio Grande do Norte. We interviewed 62 professionals on the
professional category, their involvement in the DOTS strategy, managers'
contributions to the sustainability of the strategy, actions Search for symptomatic
diagnosis and supervised treatment of TB cases and difficulties and facilities for the
sustainability of the DOTS strategy. It is concluded that the actions taken by the
professionals of the FHS West Health District are organized in more supervised
treatment, a fact noted in their perceptions about DOTS.
Key-words: Nursing. Tuberculosis. Directly Observed Therapy
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RESUMEN
La tuberculosis es una enfermedad antigua que persiste como un problema serio
para la Salud Pública, que urge atención. Los avanzos teóricos y tecnológicos
disponibles para controlarla no han sido suficientes para impactar significativamente
su morbimortalidad, principalmente en los países en desarrollo. Para posibilitar la
adhesión de los pacientes con TB hacia el tratamiento, evitando el abandono de
éste y para garantizar el uso correcto de los medicamentos se ha sugerido el
DOTS (Directly Observed Treatment - Short course) o Tratamiento de Corta
Duración Directamente Observado. El presente estudio propone la incorporación
de dos componentes técnicos del DOTS en la Estrategia de Salud de la Familia,
a saber, la Busca Activa de Sintomáticos Respiratorios (BSR) y el Tratamiento
Supervisado (TS). El Distrito Sanitario Oeste ha sido considerado el más
apropiado para realizar el estudio, porque se presupone que los sitios que estén
mejor estructurados fornecerán mejores informaciones acerca de la situación de
la estrategia en el municipio. Proponemos analizar la organización del DOTS
cuanto a la Busca Activa de los sintomáticos respiratorios y Tratamiento Supervisado
en Equipos de Salud de la Familia pertenecientes a un Distrito Sanitario localizado
en la ciudad de Natal, RN. Estudio descriptivo exploratorio articulado desde el punto
de vista cuantitativo que implicó profesionales de la salud de 11 Unidades de Salud
de la Familia, Distrito Sanitario Oeste, Natal, Rio Grande do Norte. Han sido
entrevistados 62 profesionales de la categoría profesional, su participación en la
estrategia DOTS, contribuciones de los gestores para la sustentabilidad de la
estrategia, Acciones de Busca Activa de Sintomáticos Respiratorios, diagnóstico y
Tratamiento Supervisado de los casos de TB y Dificultades y facilidades para la
sustentabilidad de la Estrategia DOTS. Se concluye que las acciones realizadas por
los profesionales de la ESF del Distrito Sanitario Oeste se organizan más en el
Tratamiento Supervisado, hecho conocido en sus percepciones acerca del DOTS.
Palabras Clave: Enfermería. Tuberculosis. Terapia Directamente Observada.
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1.INTRODUÇÃO

A Tuberculose (TB) é uma doença antiga que persiste como problema
sério de Saúde Pública, necessitando de uma urgente atenção, apesar dos esforços
empreendidos atualmente (VENDRAMINI, 2001; BRASIL, 2004).
A fonte de infecção habitual é o indivíduo, eliminando bacilos para o
exterior através de gotículas contaminadas da fala, do espirro, e, principalmente, da
tosse de um doente com TB na forma pulmonar (BRASIL, 2002).
Segundo Vendramini (2001), apesar dos avanços no conhecimento da TB
e na tecnologia disponível para controlá-la não tem sido suficientes para impactar
significativamente em sua morbi-mortalidade, principalmente nos países em
desenvolvimento.
Isso ocorre porque a sua disseminação está intimamente ligada às
condições de vida da população, visto que se prolifera como todas as outras
doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, com precários
serviços de infra-estrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a
fome e a miséria. Por isso, sua incidência é maior nas periferias das grandes
cidades. (SILVA; OLIVEIRA; BOTELHO, 1990; PERINI, 1998; HIJJAR et al., 2001;
BRASIL,

2002;

WORKSHOP–REDE

BRASILEIRA

DE

PESQUISA

EM

TUBERCULOSE, 2002; SMELTZER; BARE, 2005).
Vendramini (2001) e Blanc e Martinez (2006) afirmam ainda que a
pobreza nas cidades mais populosas constitui terreno fértil para a disseminação da
tuberculose.
Segundo registros da Organização Mundial da Saúde – OMS (2007)
aproximadamente um terço da população mundial está infectada pelo bacilo da TB e
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cerca de 54 milhões de pessoas se infectam anualmente, onde 9 milhões
desenvolvem a doença e 3 milhões morrem. Essa patologia leva ao óbito mais
indivíduos que qualquer outra doença infecciosa (WORKSHOP–REDE BRASILEIRA
DE PESQUISA EM TUBERCULOSE, 2002).
Hijjar et al. (2001) relata que a tuberculose e a AIDS juntas constituem,
hoje, uma calamidade sem precedentes na história e caso a gravidade deste quadro
não se reverta, teme-se que, até 2020, um bilhão de pessoas sejam infectadas, 200
milhões adoeçam e 35 milhões possam morrer.
No Brasil, a tuberculose (TB) também tem elevada incidência,
constituindo-se em carga social e econômica para saúde por danos individuais e
coletivos (GONÇALVES; PENNA, 2007).
Aproximadamente 50 milhões de brasileiros estão infectados com o bacilo
Mycobacterium tuberculosis e anualmente são notificados cerca de 95 mil casos. O
mais preocupante é que 60% dos casos pulmonares são baciliferos, ou seja,
infectantes, e por isso mesmo precisam ser diagnosticados e tratados precocemente
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007). O País ocupa a 18ª posição na lista
dos 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo, o
único das Américas a figurar neste ranking, liderado por Índia, China, Indonésia,
África do Sul e Nigéria (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007).
É a 9ª causa de internações causadas por doenças infecciosas, a 7ª em
gastos com internações no SUS e a 4ª causadora de mortes. (DRÁURIO, 2008 apud
LAVOR, 2008).
Dividindo-se os casos de TB por Região Geográfica, a Região Sudeste
apresenta-se com 48% dos casos. O Nordeste aparece em segundo lugar com 29%
dos casos registrados, seguido pela região Sul (10,12%), Norte (8,71%) e Centro-
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Oeste (4,36%) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2007).
O Estado do Rio Grande do Norte notificou no ano de 2007, 1.176
casos de tuberculose, no qual 559 casos correspondem aos casos de TB
Pulmonar

positivo,

segundo

dados

da

Secretaria

Estadual de

Saúde,

Superintendência de Vigilância Epidemiológica (SUVIGE) e SINAN. (SANTOS,
2008).
Segundo dados fornecidos pelo Departamento de Atenção Básica
(DAB) da Secretaria Municipal de Saúde, referentes à análise epidemiológica e
operacional da TB no município de Natal/RN de 2007-2008, dos 404 casos
novos da doença, 216 (54%) se foram classificados na forma de TB Pulmonar
positivo. Sua incidência foi de 52,18 casos/ 100.000 habitantes (NATAL, 2008).
No Estado do Rio Grande do Norte foram eleitos 7 municípios prioritários
para o controle da tuberculose, que exigiram medidas de controle mais eficazes e
emergenciais, tomando como critérios o coeficiente de incidência elevado (acima de
47 por 100.000), taxa de abandono e óbito acima de 5% (BRASIL, 2004). Os
municípios prioritários são Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo de
Amarante, Caicó, Ceará-Mirim (BRASIL, 2004; SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE PÚBLICA, 2006).
Quanto à distribuição dos casos de TB por Distrito Sanitário, um
levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, de Abril de 2007 a
Março de 2008, mostrou que o Distrito Sanitário Oeste obteve o maior número
de casos de TB Pulmonar positivo com 72 casos, seguido pelo Distrito Sanitário
Leste com 56 casos, Distrito Sanitário Sul com 35 casos, Distrito Sanitário Norte
I com 33 casos e Distrito Sanitário Norte II com 31 casos (NATAL, 2008).
Com o intuito de controlar os alarmantes casos de TB, foi criado desde
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1996, pelo Ministério da Saúde, o Plano Emergencial para o controle da doença,
selecionando 230 municípios prioritários, para implementar as atividades de
controle da doença. Nestes, concentravam-se aproximadamente 75% dos casos
estimados para o País. Os critérios para a escolha foram baseados na
população e nos dados epidemiológicos destes municípios (RUFFINO-NETTO,
2001).
No ano seguinte, em 1998, dada a permanência do problema, com
altas taxas de abandono do tratamento, com baixo percentual de cura e
detecção dos casos, foi lançado o Plano Nacional de Controle da Tuberculose PNCT (RUFFINO-NETTO, 2001; FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, 1999).
Esse plano lançou como novidades: a extensão da cobertura, o
Tratamento Supervisionado-DOTS, uma nova forma de repasse de recursos
para os municípios, feita em forma de bônus, realizada automaticamente pelo
Ministério da Saúde aos municípios para cada caso descoberto, tratado e
efetivamente curado (RUFFINO-NETTO, 2001; FUNDAÇÃO NACIONAL DA
SAÚDE, 1999).
O

PNCT

constitui-se

em

um

conjunto

de

ações

integradas

desenvolvidas pelos diferentes níveis de governo, com a participação da
comunidade, visando modificar a situação epidemiológica através da redução da
morbidade, da mortalidade e atenuar o sofrimento humano causado pela
doença, mediante o uso adequado dos conhecimentos técnicos e científicos e
dos recursos disponíveis e mobilizáveis (BRASIL, 1995).
Esse Plano define a tuberculose como uma prioridade entre as
políticas governamentais de saúde, nos âmbitos nacional, estadual e municipal,
estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas para o alcance de seus
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objetivos (FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, 2002; VILLA et aI. 2006;
BARREIRA; GRANGEIRO, 2007).
O PNCT insere-se no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que
este amplia o conceito de saúde como direito de todos, dever do Estado e cujo
modelo de assistência à saúde é baseado no acesso universal, hierarquizado e
descentralizado (MENDES, 2002).
Os Gestores de saúde neste período definiram, no âmbito do
fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) às
doenças emergentes e endemias, cumprir as metas internacionais estabelecidas
pela OMS, previsto no Pacto pela Vida, e pactuadas pelo governo Brasileiro, de
detectar 70% dos casos de tuberculose estimados e curar pelo menos 80% dos
casos novos de tuberculose bacilífera (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA
APLICADA, 2004).
No Estado do Rio Grande do Norte, o Plano de Controle da
Tuberculose (PCT) foi implantado no ano 2000 tendo suas ações direcionadas a
6 dos 167 municípios, que detém 77% do total de casos (SANTOS, 2008).
Faz parte do Plano Nacional de Controle da Tuberculose a Estratégia
DOTS (Directly Observed Treatment - Short course) ou Tratamento de Curta
Duração Diretamente Observável, criada para possibilitar a adesão ao
tratamento, prevenindo o abandono deste por garantir o uso correto dos
medicamentos (CHAULK et aI. 1995; TEIXEIRA, 1995; FLOYD; WILKINSON;
GILKS,

1997;

GORDILLO;

JIMENEZ,

1998;

MORRONE

et

aI.

1999;

RAVIGLlONE, 2002).
Essa estratégia tem como pilares: compromisso governamental com
as atividades básicas de controle da TB; detecção de casos por baciloscopia,
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em todos os pacientes sintomáticos respiratórios que demandam os serviços
gerais de saúde; esquemas de tratamento padronizados de curta duração (seis
a oito meses), diretamente observável e monitorado em sua evolução durante,
no mínimo, os dois meses iniciais; fornecimento regular e ininterrupto dos
medicamentos padronizados; sistema de registro e notificação de casos que
assegure o acompanhamento dinâmico dos resultados da terapia de cada
paciente e do Programa de Controle da Tuberculose (PCT) como um todo,
proporcionando assim, uma avaliação do tratamento; (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1999; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2004).
Quanto aos benefícios do DOTS, estudos mostram que a sua
implantação contribui para a redução do abandono do tratamento antituberculose (BERGEL; GOUVEIA, 2005), identificando o problema no inicio,
permitindo assim, uma ação corretiva imediata (FERREIRA; SILVA; BOTELHO,
2005).
Mishra et al. (2006) comentam que a estratégia DOTS deve ser parte
integral no combate à tuberculose, sendo que sua efetiva implementação requer
flexibilidade, com possibilidades de adaptações nos diversos contextos, bem como
necessita de comunicação ou intercâmbio entre os profissionais e usuários.

Os

autores também salientam a importância de incentivos monetários para os
pacientes, educação em saúde e supervisão intensiva para garantir o êxito do
DOTS.
Assim, o controle da TB envolve diversos níveis de complexidade,
exigindo ações de baixa complexidade, permitindo que o controle à tuberculose
possa ser desenvolvido por todos os serviços de saúde e ações de alta
complexidade, seja pela dificuldade de se estabelecer um diagnóstico
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diferencial, seja pelos problemas de resistência bacilar, dos efeitos adversos dos
medicamentos, das doenças associadas, como a AIDS, entre outros (BRASIL,
2002).
Apesar disso, Gandy (2001) aponta que, embora a modalidade de
tratamento DOTS contribua de forma importante no controle da tuberculose, não se
pode dela depender para erradicar a enfermidade, já que são necessárias mudanças
nas esferas econômica, política e social.
Quanto ao abandono do tratamento da TB, diversas pesquisas
realizadas no Brasil e em outros países, abordam vários fatores responsáveis
pelo abandono, como por exemplo, a baixa escolaridade, o desemprego ou a
informalidade, a dependência do álcool, os efeitos adversos dos medicamentos
antituberculose, a forma como os profissionais de saúde atendem aos
portadores de tuberculose, o não esclarecimento sobre o tratamento e sobre a
patologia, a falta de informações sobre os efeitos adversos das drogas
antituberculose,

dentre

RAJAONARIOA,

1998;

outros

fatores

GONÇALVES

et

(COMOLET;
aI.,

1999;

RAKOTOMALALA;
FERREIRA;

SILVA;

BOTELHO, 2005; BERGEL; GOUVEIA, 2005; SASSAKI et aI., 2005; MISHRA et
aI., 2006; GAZETTA et aI., 2007; VIEIRA; RIBEIRO, 2008).
Alguns autores abordam que no Brasil, a não adesão e o abandono do
tratamento são os maiores obstáculos para o controle e a cura da tuberculose,
apesar do fornecimento gratuito de medicamentos antituberculose em todo
território nacional pelo Sistema Único de Saúde (BELLUOMINI, 1984;
DEHEINZELlN, 1996; NATAL, 1997; RUFFINO-NETTO, 2002; SANTOS, 2004).
Segundo Santos (2004) esses obstáculos dificultam a eliminação da
doença e propiciam o surgimento de cepas de bacilos resistentes, assim como a
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falência nos programas de tuberculose também em outros paises (WERF;
DADE; MARK, 1990).
Outros pesquisadores afirmam que os primeiros meses de tratamento
de tuberculose são os períodos que ocorrem a maioria dos abandonos,
evidenciando a importância de adotar medidas que reduzam o abandono desde
o inicio da terapia (FERRER, 1991; MENZIES; ROCHER; VISSANDJEE, 1993;
NATAL et aI., 1999; LIMA et aI., 2001).
Desta forma, entende-se que os profissionais envolvidos no DOTS,
inclusive o enfermeiro, desempenham um papel primordial na garantia do
sucesso desta estratégia, uma vez que deve partir deles o interesse em
detectar, monitorar e educar não só o paciente, mas também seus familiares.
No entanto, observa-se falta de informações acerca da organização da
estratégia DOTS e sua efetividade no estado do RN, em especial em Natal,
conforme relatos advindos de profissionais que atuam na Coordenação de
Controle da TB das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
O presente

estudo

tem

como

foco

a

incorporação

de

dois

componentes técnicos do DOTS na Estratégia de Saúde da Família, sendo eles
a

Busca

Ativa

de

Sintomáticos

Respiratórios

(BSR)

e

Tratamento

Supervisionado (TS).
Esses dois componentes, quando efetuados de forma sistemática
pelas equipes de Saúde da Família, asseguram o diagnóstico precoce da
doença e a conclusão do tratamento com possibilidades de alcançar 70% de
detecção de casos e 85% de cura, conforme preconizado pela OMS (2009).
Considerando-se que o DOTS foi implementado em Natal a partir de
1999, conforme informações da Coordenação do Programa de Tuberculose no
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município, e que as taxas preocupantes de incidência, cura e óbito da doença,
colocam-no como um Município Prioritário, surge o questionamento acerca da
situação da estratégia quanto à realização e efetividade da Busca Ativa dos
Sintomáticos Respiratórios e do Tratamento Supervisionado.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a implementação do
DOTS nos Distritos Sanitários de Natal não é uniforme, variando quanto à sua
estruturação para as ações da estratégia. O Distrito Sanitário Oeste foi indicado
como o mais bem estruturado para o DOTS.
Sendo assim, ele foi considerado o mais indicado para ser o foco do
estudo, pois se pressupõe que aqueles locais que estiverem mais bem
estruturados forneceriam melhores informações acerca da situação da estratégia
no município.
Convém destacar que os atores-chave desse estudo serão os
profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica, na Estratégia de Saúde da
Família, visto que são eles os envolvidos diretamente nas ações de vigilância
em saúde, combatendo os casos de TB.
Assim, esse trabalho tem como objeto de estudo, a análise da
organização do DOTS quanto à Busca Ativa dos sintomáticos respiratórios e
Tratamento Supervisionado realizadas pelas Equipes de Saúde da Família
pertencentes a um Distrito Sanitário localizado na cidade de Natal, RN.
O questionamento que norteia esse estudo é o seguinte: Como se
organizam as ações de Busca Ativa e Tratamento Supervisionado do DOTS nas
Equipes de Saúde da Família em um Distrito Sanitário localizado na cidade de
Natal/RN?
Pretende-se com esse estudo contribuir com uma descrição das ações
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realizadas na Atenção Básica com relação à detecção precoce e tratamento dos
casos de TB, fornecendo informações para o início de um diagnóstico acerca da
implementação do DOTS e sua efetividade em Natal.
Pretende-se também contribuir com a produção de conhecimentos
que possibilitem o empreendimento de ações e intervenções com maior impacto
na atenção à TB e nos indicadores epidemiológicos da doença.
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2.OBJETIVO

2.1 Geral
• Analisar a organização do DOTS em relação à Busca Ativa dos sintomáticos
respiratórios e do Tratamento Supervisionado em Equipes de Saúde da
Família pertencentes a um Distrito Sanitário localizado na cidade de Natal,
RN.

2.2 Específicos

• Averiguar o envolvimento dos profissionais de saúde na Estratégia DOTS;

• Identificar as ações de Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios e
Tratamento Supervisionado nas Unidades de Saúde da Família (USF);

• Verificar, segundo a ótica das equipes de Saúde da Família, as contribuições
dos gestores municipais para a sustentabilidade do DOTS;

• Identificar as dificuldades e as facilidades para a sustentabilidade da
Estratégia DOTS.
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3.QUADRO TEÓRICO

Nessa seção discutir-se-ão o surgimento do DOT como estratégia
adotada para viabilizar a cura dos portadores de Tuberculose e reduzir as taxas
de abandono, bem como as políticas de implantação do DOTS no passado e nos
dias atuais, estudos realizados no Brasil e em outros países abordando diversos
fatores relacionados ao abandono, bem como a importância da organização dos
sistemas de saúde para a sustentabilidade do controle da tuberculose.

3.1 Breve histórico sobre as políticas de controle da Tuberculose no Brasil

Apesar da preocupação atual do governo com a tuberculose, ela não é
uma doença recente. A primeira ação pública efetiva no combate à Tuberculose
no Brasil foi em 1907, com o então Diretor Geral de Saúde Pública, Dr. Oswaldo
Cruz. Em 1920, criou-se a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, priorizando a
descoberta e tratamento adequado dos doentes (BRASIL, 2002).
Nessa época, o tratamento da tuberculose era exclusivamente
hospitalar, utilizando-se o pneumotórax e outras técnicas cirúrgicas. Porém,
estas técnicas não surtiram o efeito esperado. Optou-se, portanto, pelos
dispensários,

unidades

ambulatoriais

responsáveis

pelo

diagnóstico

e

tratamento desta patologia. Datam deste período o exame radiológico periódico
e a vacinação BCG oral para todos os recém-nascidos (BRASIL, 2002).
No início do século XIX praticamente um terço dos óbitos era devido a
esta enfermidade que acometia principalmente os negros (RUFFINO-NETTO,
1999). Foi responsável por crescente número de óbitos, principalmente na
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cidade do Rio de Janeiro (VENDRAMINI, 2001).
Ruffino-Netto (2002) relata que, com relação às políticas de saúde da
época, adotaram-se novas medidas sanitárias para o início do controle da
tuberculose, como a reorganização dos serviços sanitários das cidades do
império em 1876.
No entanto, as questões de saúde nessa época eram tratadas
mediante intervenções pontuais, dada a limitação dos conhecimentos sobre as
enfermidades que acometiam a maior parte da população (BERTOLOZI, 1991;
RUFFINO-NETTO, 1999).
Tempos mais tarde adotaram-se as Campanhas Sanitárias que
objetivavam reter as doenças que ameaçavam a produtividade da população,
garantindo a comercialização dos alimentos e demais produtos (BERTOLOZZl,
1991; RUFFINO-NETTO, 1999).
Mendes (1998) e Vendramini (2001) relatam que no século XIX o
atendimento à saúde era prestado pelas Santas Casas de Misericórdia, atuantes
em algumas cidades Brasileiras, no qual os doentes permaneciam com outros
numa mesma enfermaria, sem isolamento.
Em 1907, Oswaldo Cruz instituiu um plano de ação contra a
tuberculose, obtendo, no entanto, pouco impacto. Este plano foi vetado pelo
Congresso Nacional, pois a patologia não ameaçava diretamente a estrutura do
Estado ou a economia, uma vez que era endêmica da classe operária
(GONÇALVES, 2000).
No ano de 1920 foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública,
época em que o Estado passou a integrar a luta contra a tuberculose, criando-se a
Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose (MENDES, 1998).
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Em 1926, este Departamento criou o modelo centralizado de ações
preventivas, hospitalares, dispensariais e laboratoriais, coordenadas pelo setor
público (CAMPOS, 1996).
Nas duas décadas seguintes, isto é, década de 30 e 40, ocorreu uma
forte revolução sanitária. Introduziu-se a vacinação com a BCG oral, assim como a
criação de um grande número de dispensários, construção de sanatórios, os quais
tinham por objetivo a internação do paciente e/ ou a realização de procedimentos
cirúrgicos especializados (VENDRAMINI, 2001).
Como os hospitais, sanatórios e dispensários não foram capazes de
comportar todos os internamentos e o doente não poderia ficar sem observação e
cuidados médicos, criou-se em 1934 a política de visita domiciliar, quando
enfermeiras iam até a casa do doente verificar a estrutura econômica, social e
familiar. A tuberculose passou a ser considerada novamente um problema de saúde
pública, trazendo ao tratamento e á profilaxia a participação da sociedade e das
famílias (GONÇALVES, 2000).
Em 1941 foi criado o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT) que
promovia ações profiláticas e assistenciais. Por volta do ano de 1946 instituiu-se a
Campanha Nacional Contra a Tuberculose, assumindo como proposta a expansão
da estrutura hospitalar e sanatorial no Brasil. Após dois anos, incluíram-se o exame
radiológico periódico obrigatório e a vacinação com BCG oral como componentes
que compuseram as ações de controle desta patologia (RUFFINO-NETTO, 2002).
A introdução dos tuberculostáticos, estreptomicina (1948), ácido paraamino-salicilico (1949) e Isoniazida (1952), bem como o uso destas drogas em
esquemas padronizados, a partir de 1964, determinaram importante impacto no
combate à doença (GABARDO, 2004).
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O tratamento nos anos de 1950 e 1960, com a descoberta destes
fármacos, passou a ser primordialmente ambulatorial, tornando desnecessária, em
sua grande maioria, a internação dos doentes (FERNANDES et aI., 1993).
Nesse período, a Sociedade Brasileira de Tuberculose SBT recomenda
prioridade a esta modalidade de tratamento ambulatorial, enquanto o poder
público, mediante a Campanha Nacional Contra a Tuberculose - CNCT,
aumentava os leitos destinados aos portadores de TB em 30%. Estas ações
tornaram o diagnóstico e o tratamento mais precoces (BRASIL, 2002).
Porém no final de 1950, estudos do Laboratório Central de
Tuberculose, realizado em 1959, mostrou resistência à pelo menos dois
medicamentos em 68% dos pacientes hospitalizados e em 66% dos tratados
ambulatorialmente. Tal resistência, aliada de mortalidade hospitalar elevada,
baixos percentuais de alta por cura e alto custo da hospitalização, fez com que a
CNCT promovesse a definição de normas padronizadas para o combate à
doença. A partir desta estratégia, foi organizado o sistema de notificação/
informação, fundamental para o conhecimento da magnitude do problema e dos
efeitos das ações executadas (BRASIL, 2002).
Assim sendo, a tuberculose foi incluída dentre as Doenças de
Notificação Compulsória (ONC) em todo o território nacional, estabelecendo
como mecanismo de notificação o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) do Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) da
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) Ministério da Saúde (MS) (BRASIL,
2002).
A partir de 1960, com a descoberta da Estreptomicina (S), Isoniazida
(H) e outros quimioterápicos antituberculose, foi possível assegurar a cura para
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a maior parte dos doentes que cumpriam o esquema terapêutico corretamente.
O tratamento neste período tinha duração de 18 meses, sendo indicado para os
pacientes sensíveis. Em 1965 o tempo de tratamento foi reduzido para 12
meses, reduzindo-se também a quantidade dos medicamentos (BRASIL, 2002).
Gonçalves

(2000) relata

que o

impacto

da descoberta desses

medicamentos trouxe esperança para as comunidades médica e leiga. A
concepção de uma doença incurável tomava outro rumo, outro sentido. Porém,
os doentes de posse dos medicamentos, acreditaram que o fim dos sintomas
era o fim da doença.
Ruffino-Netto (2002) relata que no ano de 1970, o SNT foi
transformado em Divisão Nacional de Tuberculose, sendo o embrião para o
surgimento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose - PNCT. Um ano
depois foi criada a Central de Medicamentos, responsável pela aquisição
gratuita e distribuição das drogas para todo o Pais.
Em 1973, implantou-se a vacina BCG intradérmica, e, a partir de 1976,
determinou-se sua obrigatoriedade para todos recém-nascidos. Nesse ano,
também, organizou-se a Divisão de Pneumologia Sanitária (GABARDO, 2004).
No ano de 1975, criou-se o II Plano Nacional de Desenvolvimento
integrando diferentes níveis de governo, com a finalidade de reduzir a
morbidade, a mortalidade e os problemas socioeconômicos decorrentes da
tuberculose (GABARDO, 2004).
Em 1979 foi introduzido o esquema de tratamento de curta duração,
compreendido em 6 meses, com administração de drogas de uso oral, como por
exemplo, a Rifampicina, a Isoniazida e a Pirazinamida. A maioria dos usuários
realizava o tratamento auto-administrado, recebendo os medicamentos em cotas
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mensais na unidade de saúde (VENDRAMINI, 2001; RUFFINO-NETTO, 2002;
GABARDO, 2004).
Porém, apesar da utilização de diversos medicamentos nesse período,
a tuberculose aumentou significativamente em todas as comunidades, a partir de
1980, inclusive em países desenvolvidos (KUSANO, 1995).
Um dos fatores desencadeantes foi o uso indiscriminado de
antibióticos, a pandemia de HIV, aumento da pobreza, do consumo de álcool e
do tabagismo (HISBELO, 1996; MURAI, 2002).
Gabardo (2004) comenta também que a partir de 1981, iniciou-se a
descentralização das ações de controle da tuberculose para os estados e
posteriormente para os municípios.
Nessa mesma década começa a ser gradativamente introduzido no
País o esquema terapêutico com menor tempo de duração, o que favoreceu na
redução do custos operacionais do programa. Passou a realizar-se no período
de 6 meses, com drogas de uso oral (VENDRAMINI, 2001).
Com a introdução desse novo esquema terapêutico, a maioria dos
doentes passou a realizar o tratamento auto-administrado, recebendo os
fármacos nas unidades de saúde para o consumo mensal, sendo responsáveis
pela sua ingestão (VENDRAMINI, 2001).
No entanto, a autora comenta que este modelo de administração de
medicamentos transferiu para o paciente a responsabilidade do seu tratamento,
afastando-se dos serviços e reduzindo seu contato com a equipe de saúde. Medidas
como a "visitação domiciliar", apesar de preconizadas, deixaram de ser prioridades
para os serviços.
Em 1990 iniciou-se o processo de implementação do Sistema Único de
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Saúde (SUS). Nessa mesma época, em decorrência de ações de controle dos
gastos públicos e da descentralização da administração para os estados e
municípios, o Programa de Controle da Tuberculose foi desestruturado, extinguindose a Campanha Nacional Contra a Tuberculose. Isto levou ao enfraquecimento da
supervisão do Programa, acarretando na quase falência do PNCT (RUFFINONETTO; SOUZA, 1999; GABARDO, 2004).
Importantes ações em âmbito internacional tentaram impulsionar
governos e sociedade civil para ampliar as ações de controle da doença, como a
declaração feita pela Organização Mundial da Saúde em 1993, alertando para o
estado de urgência da tuberculose, conclamando governos, comunidade
cientifica e sociedade civil a redobrarem seus esforços para o controle desta
patologia. (BARREIRA; GRANGEIRO, 2007; BRASIL, 2002).
Em 1996, implantou-se o Plano Emergencial, com o objetivo de
implementar ações específicas em 230 municípios prioritários, onde a doença
apresentava maior magnitude epidemiológica (RUFFINO-NETTO,2002).
O ano de 1998 foi marcado pela instituição do Plano Nacional de Controle
da Tuberculose (PNCT), cujas ações têm como metas: (1) implementar a cobertura
do Programa de Controle da Tuberculose para 100% dos municípios; (2)
diagnosticar pelo menos 92% dos casos esperados e tratar com sucesso pelo
menos 85% dos casos diagnosticados; (3) reduzir a incidência no mínimo em 50% e
a mortalidade em dois terços (BRASIL, 2000).
Esse plano introduz, além de outras inovações, o Directly Observed
Treatment Short-Course (DOTS), já definido em 1993 pela OMS, como estratégia
fundamental no tratamento da tuberculose (BRASIL, 2000).
Em 2000, elaborou-se novo Programa de Controle da Tuberculose (PCT)
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para o período de 2001 a 2005, introduzindo novas possibilidades de intervenção
contando com as estratégias de Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no processo de expansão das ações do
PCT, pois estas estratégias apresentam uma concepção de atenção à saúde
focalizada na família e na comunidade, com práticas que apontam para o
estabelecimento de novas relações entre os profissionais de saúde envolvidos, os
indivíduos, suas famílias e território (BRASIL, 2000; SILVA, SILVA, LOSING, 2006).
Essa parceria estabelecida a partir do ano 2000 entre o PCT com o PSF e
o PACS descentraliza as ações de controle da tuberculose para o âmbito da atenção
básica, possibilitando a promoção de uma melhor assistência ao paciente com TB,
uma vez que fortalece a participação na comunidade, contribuindo na adesão ao
tratamento e na busca dos sintomáticos respiratórios (BRASIL, 2000; SILVA et al.,
2007).
Ainda segundo Silva, Silva e Losing (2006) o PSF e o PACS propõem
uma nova dinâmica e estruturação dos serviços e ações de saúde sendo essas suas
principais características e diferencial em relação aos programas tradicionais.
Em 2001, o Ministério da Saúde implantou o Plano Nacional de
Mobilização e Intensificação das Ações para Eliminação da Hanseníase e Controle
da Tuberculose, que buscava maior mobilização técnica, política e social para o
alcance das metas de controle da tuberculose. A melhoria dos sistemas de vigilância
de casos e contatos domiciliares e institucionais, a expansão da rede de
laboratórios públicos ou colaboradores, a qualificação dos profissionais de saúde
nas ações de vigilância e controle, além do tratamento supervisionado, foram
considerados

componentes-chave

deste

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2004).

programa

(SOCIEDADE

DE
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Estimulava-se também, nesse período, a mudança do modelo de
atenção, orientando a expansão do Programa de Saúde da Família. Destaca-se,
a partir dai, a importância desse programa com a participação ativa dos agentes
comunitários

de

saúde,

possibilitando

a

implementação

do

tratamento

supervisionado no país (TEIXEIRA, 2003).
Três anos mais tarde, o Programa Nacional de Controle da
Tuberculose foi reorganizado e reestruturado, estabelecendo as novas metas
para o triênio 2004-2007 e incluindo a expansão da Estratégia DOTS
(Tratamento Supervisionado Diretamente Observado) aos trezentos e quinze
municípios prioritários (MP), responsáveis por cerca de 70% dos casos de
tuberculose (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005b).
Atualmente os principais elementos das políticas públicas para o
controle da tuberculose, no Brasil e no mundo, são: 1 - diagnóstico e tratamento
precoce; 2 - vacinação com BCG em menores de um ano de vida e 3 - focalizar
o problema nas populações mais vulneráveis, nos municípios com alta
endemicidade (BRASIL, 2002b).
Para tanto, as principais diretrizes são: (a) tratamento ambulatorial
disponível, em unidades de saúde de baixa complexidade, incluindo-se a
participação de equipes de saúde de família; (b) atendimento hospitalar e (c)
acesso aos recursos de imagens, cirúrgicos, laboratoriais e de drogas mais
específicas para os casos de multirresistência (BRASIL, 2002b).
Compreende-se que para tornar concreto tudo o que foi esboçado
nestes últimos parágrafos, a humanização das práticas de saúde junto à família
e seu espaço social passa a ser o referencial desta nova estratégia de
enfrentamento que utiliza as Equipes de Saúde de Família e o Programa de
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Agentes Comunitários, que certamente trarão o alcance dos objetivos propostos
(VENDRAMINI, 2001).
Esses profissionais suficientemente em diagnóstico devem ser
capacitados e treinados para tratamento, registro e notificação e outras
atividades para cumprirem eficazmente suas responsabilidades específicas com
apropriada supervisão (BRASIL, 2000).

3.2 A organização do sistema de saúde para a sustentabilidade do controle da TB

A tuberculose apesar de ser considerada uma doença infecciosa e
transmissível, é considerada pela Organização Mundial da Saúde (2003) e por
Mendes (2002) como uma condição crônica em função de sua persistência no tempo
e pelo fato de necessitar de um sistema de saúde integrado que seja capaz de
proporcionar um certo nível de cuidados permanentes através da utilização de
estratégias apropriadas para sua prevenção e gerenciamento.
Representa um grave e negligenciado problema de saúde pública no
Brasil, gerando custos diretos e indiretos para toda a sociedade, afetando
principalmente as populações desfavorecidas e de baixa renda, as quais sofrem o
maior impacto dessa enfermidade (ARAÚJO, 1975; COSTA et al., 2005; SANTOS
FILHO, 2006).
Destaca-se que a atenção à Tuberculose se organiza em um contexto
sanitário cujo modelo assistencial é caracterizado pela prática médica direcionada
para uma lógica biologista, individualista, mecanicista, especializada e com baixa
cobertura e resolutividade (BRASIL, 2006).
Nessa ótica, os sistemas de saúde no Brasil estão organizados em torno
de um modelo fragmentado que privilegia o atendimento aos eventos agudos e
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episódicos das doenças, com dificuldade de considerar as reais necessidades de
saúde da população.
Tais sistemas são considerados ineficazes por estarem direcionados para
o atendimento das pessoas doentes e suas demandas pontuais e imediatistas, além
de não enfocarem a prevenção e a gestão de riscos populacionais (MENDES, 2002).
Para que as ações de controle da TB tenham sustentabilidade e
promovam impacto no quadro sanitário em nível municipal, impõe-se a necessidade
de superar o paradigma fragmentado vigente e organizar o sistema de saúde de
modo a promover a atenção às condições crônicas (MONROE, 2005)
Desse modo, são lançados desafios em nível municipal para a
organização do sistema de saúde de forma que este responda adequadamente às
reais necessidades e demandas da população sob sua responsabilidade, uma vez
que é neste nível onde se enfrentam as adversidades sanitárias (MONROE, 2005).
A Organização Mundial da Saúde (2003) acrescenta ainda que as
condições crônicas devem ser valorizadas nos sistemas de saúde, pois estão
aumentando no mundo devido à pobreza, ao envelhecimento da população, à
urbanização, à adoção de estilos de vida pouco saudáveis, dentre outros.
Estima-se que, caso não sejam adequadamente gerenciadas, as
condições crônicas representarão não só a primeira causa de incapacidades em
todo o mundo até o ano 2020, mas também as demandas mais dispendiosas para
os sistemas de saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).
Nessa perspectiva, a institucionalização da Estratégia de Saúde da
Família ganha evidência significativa, como instrumento de reorganização do
sistema de serviços de saúde. A introdução desta estratégia como política de
reordenação do setor saúde exigiu reformulação de áreas programáticas até então
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estruturadas verticalmente. Programas cuja base histórica esteve alicerçada em
diretrizes estabelecidas e coordenadas pela esfera federal e estadual, destacaram a
necessidade de ampliar seus espaços de atuação utilizando como estratégia, as
Equipes de Saúde da Família (ESF) (MARCOLINO, et al, 2009).
Essa descentralização das ações de saúde para o âmbito das ESF vem
requerendo a adoção de pesquisas e metodologias que permitam avaliar o alcance
desta estratégia e o impacto destas inovações na organização dos serviços da
atenção primária à saúde (APS) (MACINKO, et al, 2004).
A descentralização das ações de controle da tuberculose para o âmbito
das ESF requer envolvimento dos atores-chave nos níveis central e periférico do
sistema de saúde, uma vez que não é possível viabilizar a descentralização das
ações sem uma disposição em delegar responsabilidades e sem uma efetiva
participação dos atores-chave nos diferentes níveis (RUFFINO-NETTO; VILLA,
2006).
Goldbaum et al (2005) corrobora com o autor supracitado quando afirma
que as ações de saúde devem ser compostas e operadas de modo articulado e
integrado, de tal forma que permita ampla cobertura e acesso da população, com a
maior eficiência econômica e social possível.
Nessa perspectiva, merecem destaque dois pontos fundamentais e
estruturantes para o bom desempenho das ESF, isto é, a organização dos sistemas
de saúde, de modo a atender as demandas por serviços e as necessidades de
saúde. Para isso, são necessários mecanismos que garantam o fluxo laboratorial do
material

coletado

(armazenamento,

(MARCOLINO, et al, 2009).

transporte,

sistema

de

informação)
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O segundo ponto relaciona-se à capacidade de interação do doente na
“micro-gestão”, ou seja, ampliação da capacidade técnica dos profissionais e o
consequente empoderamento de suas funções e competências frente aos casos de
tuberculose (MARCOLINO, et al, 2009).

3.3 A Estratégia DOTS no controle da Tuberculose

A estratégia DOTS é uma política prioritária para o controle da
Tuberculose, principalmente para os 22 países responsáveis por 80% do total de
casos notificados no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).
DOTS significa Directly Observed Treatment - Short course ou
Tratamento Supervisionado Diretamente Observado de curta duração. Ela não é
recente, apesar de muitas literaturas reportarem sua criação no final da década de
90 a sua criação.
A estratégia DOTS, gerenciada pelo Plano de Controle da Tuberculose
(PCT), foi introduzida gradativamente nos municípios, trazendo inovações como a
instituição do DOT/TS e da busca de sintomáticos respiratórios (SR) por meio de
benefícios (BRASIL, 1999; RUFFINO-NETTO, 1999; VILLA, RUFFINO-NETTO;
ARCÊNCIO, 2006).
O DOT/TS tem sido considerado pelos pesquisadores como uma das
medidas inovadoras da estratégia DOTS, representando importante intervenção em
relação a custo-benefício (ARCÊNCIO et al., 2008; MOHAN et al., 2007; PINHO;
NOGUEIRA, 2001; VIEIRA; RIBEIRO, 2008).
Implantada a nível mundial desde início da Década de 60, nos primórdios
da descoberta e uso dos antibióticos no tratamento da tuberculose (FOX, 1958).
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Foi nessa década também que se implantou o tratamento supervisionado
de seis meses, na cidade de Hong Kong, com supervisão da injeção de
estreptomicina e da dose oral de ácido aminosalicílico e Isoniazida (MOODIE, 1967).
Vários estudos realizados na década de 60 e 70 serviram de base para se
propor o DOTS, como por exemplo, na Tanzânia, onde a taxa de cura passou de
43% para 80%, China, que passou de 30% para 91 % e no Peru, de 59% para 91%
(SÃO PAULO, 1997).
Atualmente parte da estratégia DOTS caracteriza-se pela observação e
monitoração da administração dos medicamentos, mas não deve ser entendida
apenas como tal. É compreendida como um conjunto de ações que se
complementam em cinco pilares: 1) detecção de casos por microscopia; 2)
tratamento diretamente observado; 3) provisão regular das drogas; 4) sistema
eficiente de registro de dados; 5) compromisso político no controle da tuberculose
(TEIXEIRA, 1998).
O tratamento supervisionado é compreendido pela administração direta
do medicamento por uma segunda pessoa, que entrega, observa e registra a
ingestão de cada dose da medicação (VENDRAMINI, 2001).
O observador não precisa ser, necessariamente, um profissional de
saúde. Mas, se assim for, ele tem a responsabilidade de contatar e convencer o
paciente a realizar o acompanhamento médico e farmacológico, assim como
conscientizar o usuário sobre a importância da ingestão regular dos medicamentos
(VENDRAMINI, 2001).
O profissional precisa também orientar que o local de supervisão da
tomada dos medicamentos deve ser estabelecido atendendo às necessidades ou
conveniência do paciente, podendo ser na unidade de saúde, no domicílio do
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paciente, no hospital ou local de trabalho. É uma das maneiras mais importantes de
controlar e prevenir novos casos de tuberculose. (VENDRAMINI, 2001).
Sua execução se caracteriza por ser bastante flexível, ampliando as
perspectivas do aspecto normativo, pois deve ser adequada à realidade dos
serviços, do paciente, da situação, abrindo espaço para intervenções de promoção à
saúde, não somente ao paciente, mas também no âmbito familiar (VENDRAMINI,
2001).
O DOTS foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
para o tratamento da tuberculose, redução da morbimortalidade e do abandono,
devendo ser o principal instrumento para alcançar as metas internacionais de
detecção de 70% dos casos bacilíferos estimados e de cura em pelo menos 85%
dos casos tratados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007; RUFFINO-NETTO,
2001).
Estudos realizados em diversas regiões do Brasil como, por exemplo, em
Cuiabá - Mato Grosso (FERREIRA; SILVA; BOTELHO, 2005), em alguns municípios
de São Paulo (BERGEL; GOUVEIA, 2005; VIEIRA; RIBEIRO, 2008; GAZETTA et aI.,
2007), em Recife (SASSAKI et aI., 2005), no Estado do Rio Grande do Sul
(GONÇALVES et aI., 1999), entre outros estudos, apontam que existem vários
fatores responsáveis pelo abandono do tratamento da tuberculose.
Lima et al. (2001) chamam tais fatores preditivos de vertentes. Em seu
estudo, realizado no Ceará, os autores enumeram algumas vertentes responsáveis
pelo abandono do tratamento. A primeira vertente está diretamente relacionada à
dinâmica do atendimento e o papel desempenhado no controle da tuberculose,
responsabilizando em parte a instituição pelo insucesso do tratamento; a segunda
diz

respeito

à

reflexão

de

que

a

patologia

é

uma

doença

assentada

37

predominantemente em variáveis de natureza econômica, social e cultural, refletindo
em precárias habitações, falta de saneamento básico e destino inadequado do lixo e
dejetos humanos, carência de escolaridade e ausência de lazer, desqualificação
profissional e desemprego.
A terceira vertente está relacionada aos sentimentos dos pacientes diante
da

doença,

prevalecendo

um

profundo

enfraquecimento

da

auto-estima,

expressando atitudes de resignação em face da doença (LIMA et aI., 2001).
Em outro estudo, realizado em Pelotas, Rio Grande do Sul, os autores
chamam esses fatores de indicadores de não adesão, citando as sensações
corporais desagradáveis como um dos fatores responsáveis do abandono do
tratamento. Alguns indivíduos, segundo os autores, quando os sintomas melhoram,
acreditam que não estejam mais doentes, já que a concepção de doença está ligada
à presença de sintomas indesejáveis que não os permitam agir como antes. Saúde
física equivale à ausência de sinais físicos desagradáveis (GONÇALVES et aI.
1999).
Esta pesquisa também aborda outros indicadores como as variáveis
demográficas e sócio-econômicas, a saber, idade, sexo, raça, ocupação, estado
civil, renda e educação, bem como a interação entre médicos e pacientes, os efeitos
das drogas e as reações ao tratamento, pois neste, alguns indivíduos doentes
consideram os medicamentos fortes o suficiente para afetar negativamente outras
partes do corpo (GONÇALVES et aI. 1999).
Os autores também citam como indicadores de não adesão o estado
civil dos pacientes, mostrando que os indivíduos solteiros aderem menos ao
tratamento, uma vez que procuram preservar seu modo de vida, isto é, festas,
bebida, fumo, sem alterações, mesmo quando debilitados fisicamente. Ao contrário,
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os indivíduos casados aderem mais ao tratamento em virtude da concepção de
"papel social", ou seja, suas responsabilidades enquanto provedores da família;
quanto mais rápida a cura, mais rapidamente podem voltar ás atividades com o
mesmo vigor que possuíam antes.
Outros autores citam como fatores relacionados ao abandono do
tratamento da tuberculose, a baixa escolaridade, o desemprego ou a informalidade,
a dependência do álcool, os efeitos adversos dos medicamentos antituberculose, a
coloração forte dos medicamentos, o retratamento, o longo tempo de espera para
ser atendido, o tratamento não supervisionado, o estigma da doença, o
relacionamento deficiente entre os profissionais de saúde com os pacientes com
tuberculose, a pouca participação dos familiares, a pouca acessibilidade às
Unidades de Saúde, dentre outros (BERGEL; GOUVEIA, 2005; FERREIRA;
SILVA; BOTELHO, 2005; GAZETTA et aI. 2007; VIEIRA; RIBEIRO, 2008;
SASSAKI et aI. 2005).
Além de estudos implementados no Brasil, existem trabalhos
realizados em outros países que investigam o abandono do tratamento. Por
exemplo, em um estudo realizado no Nepal com cerca de 150 pacientes
(MISHRA et aI. 2006) e outro em Madagascar (COMOLET; RAKOTOMALALA;
RAJAONARIOA, 1998) dentre as causas responsáveis pelo abandono do
tratamento estão a baixa qualidade da comunicação entre os profissionais da
saúde e os pacientes atendidos no serviço, o não esclarecimento sobre o
tratamento e sobre a patologia, bem como a falta de informações sobre os
efeitos adversos das drogas antituberculose.
Quanto a sua eficácia, Bruce e Davidson (1999) demonstraram, em
estudos, que administrar medicação tuberculostática através da estratégia
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DOTS reduz a prevalência de tuberculose multiresistente, diminuindo custos por
cada caso tratado, constituindo uma das maneiras mais importantes de controlar
e prevenir novos casos de tuberculose.
Vieira e Ribeiro (2008) em seu estudo, realizado no município de
Carapicuíba, estado de São Paulo, comparou dois grupos de portadores de
tuberculose, um atendido pelo Tratamento Supervisionado (TS) ou DOTS e o
outro Tratamento Auto Administrado (TAA). Os resultados mostraram que a taxa
de abandono dos casos em DOTS foi significativamente menor do que a dos
casos em TAA, próximo à meta de 5%, preconizada pelo Plano de Controle da
TB nacional e pela OMS. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005; BRASIL,
2002).
No entanto, existem estudos realizados que apontam algumas
limitações da Estratégia DOTS.
Dujardin et al. (1997) e Frieden (2002) apontam, como Imitações do
DOTS, aspectos como o funcionamento e a organização dos serviços,
disponibilidade dos medicamentos, falhas na descentralização do programa,
deficiências na capacitação e treinamento dos profissionais que atuam na área;
alta rotatividade dos profissionais nos serviços da saúde, entre outros.
Gange, Story, Zumla (2001) qualificam a proposta na modalidade DOTS
como "dogmática e inflexível", por não considerar as situações de grupos
vulneráveis com limitado acesso, como encarcerados, minorias étnicas, além de
populações em situação de pobreza.
Nem sempre a modalidade DOTS contribui para a adesão, pois outras
questões, como incentivos, educação em saúde, vínculo entre o doente e o
trabalhador da saúde são cruciais para se atingir o sucesso no tratamento. Portanto
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é inapropriado considerar o DOTS como principal eixo na adesão ao tratamento
(GARNER; VOLMINK, 2001).
No Brasil, Speciale (2007) identificou em seu estudo realizado em
Unidade de Saúde da Família em um Município de São Paulo que os aspectos
limitantes da DOTS se deviam principalmente, à distância entre a unidade de saúde
e o domicílio, a exposição cotidiana às variações climáticas e a percepção por parte
do usuário da obrigatoriedade da estratégia.
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4.METODOLOGIA

4.1 Tipo de Estudo

O presente estudo é do tipo descritivo-exploratório com abordagem
quantitativa que envolveu profissionais da saúde da Estratégia de Saúde da Família,
na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.
Um estudo descritivo é aquele que ambiciona estimar parâmetros de uma
população, não precisando de elaboração de hipóteses de estudo, pois se trata
apenas de uma "fotografia" da situação. Tais estudos têm a importância fundamental
de serem sempre o primeiro passo da investigação. Deles nascem às hipóteses que
poderão ser estudadas em estudos mais sofisticados (PINA, 2006).
Gil (1993); Cervo e Bervian (1995); Triviños (1992) relatam que as
pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre variáveis, registrando, analisando e correlacionando fenômenos ou fatos, sem
interferir no ambiente analisado.
Richardson et aI. (1989) referem que, de forma ampla, pode-se classificar
a pesquisa em dois grandes métodos: o quantitativo e o qualitativo. Por isso, o
método escolhido precisa ser apropriado ao tipo de estudo que se deseja realizar,
mas é a natureza do problema ou o seu nível de aprofundamento que, no fundo,
determinará a escolha do método.
Por isso, a investigação quantitativa tem como objetivo trazer à luz dados,
indicadores e tendências observáveis (SERAPIONI, 2000).
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Segundo Polit e Beck e Hungler (2004), esse estudo permite a coleta
sistemática de informações numéricas, mediante condições de muito controle,
analisando essas informações através de estatística.
Os métodos quantitativos, por suas possibilidades de réplica, pelo fato de
adotarem procedimentos intersubjetivamente controláveis e por seu rigor de indicar
as margens de erro que podem ocorrer na formulação da inferência, são aptos a dar
sólidos fundamentos às descobertas e às hipóteses formuladas (DELLI ZOTI, 1997).

4.2 Local do estudo

O estudo foi realizado nas Unidades de Saúde da Família (USF) do
Distrito Sanitário Oeste da Secretaria Municipal de Saúde, por apresentar:
• Alta cobertura do DOTS entre as USF;
• Elevado coeficiente de incidência de TB;
• Alto percentual de abandono;
• Satisfatório preenchimento dos livros de registros e controle de TB.
Este Distrito abrange os bairros de Bom Pastor, Cidade Nova, DixSept Rosado, Felipe Camarão, Guarapes, Nordeste, Quintas, Planalto e Cidade
da Esperança, possuindo as seguintes unidades de atendimento: 11 Unidades
de Saúde da Família, 02 Unidades Mistas, 01 Clínica Popular, 01 Unidade
Materno Infantil, 01 Unidade Integrada, 01 Clínica Especializada - CAPS, 01
Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar - SAMU e 01 Centro de Saúde.
As USF incluídas no estudo foram: Unidade de Saúde da Família de
Monte Líbano, Unidade de Saúde da Família de Bom Pastor, Unidade de Saúde
da Família Bairro Nordeste, Unidade de Saúde da Família de Cidade Nova,
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Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão III, Unidade de Saúde da
Família de Felipe Camarão II, Unidade de Saúde da Família de Nazaré, Unidade
de Saúde da Família de Nova Cidade, Unidade de Saúde da Família do Km 06,
Unidade de Saúde da Família dos Guarapes e Unidade Mista de Felipe
Camarão.

4.3 População e amostra

Foram incluídos no estudo profissionais de saúde que atuam nas
equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que desenvolveram em
algum momento na unidade de saúde ações de controle da TB (busca ativa de
sintomáticos

respiratórios,

oferecimento

do

pote

de

escarro

ao

SR,

encaminhamento do material de escarro ao laboratório, realização de consultas
mensais de controle da TB, preenchimento ou atualização dos livros de registro
ou supervisão da ingesta medicamentosa) e aceitaram participar do estudo.
O universo estudado foi composto de Enfermeiros, Auxiliares/
Técnicos de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Médicos.
Na amostragem considerou-se 1 equipe por unidade de saúde,
selecionadas aleatoriamente por sorteio simples, em

que,

uma

vez

selecionada uma equipe, todos os seus integrantes eram convidados a participar
do estudo.
As equipes foram incluídas no estudo independente da ausência ou do
número de uma categoria profissional, sendo inseridas algumas sem médicos ou
com número incompleto de ACS.
No sorteio, optou-se por identificar cada equipe pelo nome do
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enfermeiro, o que facilitou a visualização das equipes, a respectiva unidade e a
sua composição.
As unidades foram incluídas sucessivamente na pesquisa por
conveniência do pesquisador.
A amostra foi composta de 62 profissionais, sendo 11 enfermeiros, 37
ACS, 1 Auxiliar de Enfermagem, 7 Técnicos de Enfermagem e 6 Médicos.
Apenas 3% dos sujeitos selecionados para o estudo recusaram-se em
participar da pesquisa.

4.4 Variáveis do estudo

Adotaram-se nesse estudo as seguintes variáveis:
•

Caracterização demográfica e profissional: idade, estado civil, sexo, tempo de
formação, tempo de trabalho em Atenção Básica e tempo de trabalho na
Estratégia de Saúde da Família (ESF);

•

Organização do DOTS – a) Tratamento Supervisionado (TS): local da
Supervisão da ingesta medicamentosa e profissional responsável pelo TS; b)
Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios e detecção de casos: como é
realizada a busca, de que forma é realizada e por qual profissional;

•

Sustentabilidade do DOTS: capacitação, fornecimento de recursos, investimento
e incentivos municipais.

4.5 Instrumento para coleta de dados

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, um formulário
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composto de questões abertas e fechadas aplicado com os profissionais de
saúde.
Trata-se de uma adaptação de um instrumento elaborado por RuffinoNetto e Villa (2006) para avaliar o histórico e as peculiaridades da estratégia
DOTS no Brasil. A proposta da referida pesquisa liderada por Ruffino e Villa
consistiu em um esforço dos pesquisadores em demonstrar as distintas formas
de implementação do DOTS depois de sua introdução no Brasil, em meados de
1999, contando com o custeio do Ministério da Saúde e da OPAS.
Na presente pesquisa foram selecionadas questões mais relacionadas
aos pilares técnicos da estratégia DOTS, que são a BSR e o TS. O pesquisador
optou por incluir outros questionamentos que possibilitassem identificar
elementos de ordem gerencial ou de gestão, considerados como essenciais para
a sustentabilidade da estratégia no município em estudo (MONROE et al., 2008).
O instrumento foi pré-testado com três profissionais de saúde que não
foram incluídos no estudo, realizando-se os rearranjos, reformulações e adaptações.

4.6 Procedimentos éticos

O projeto foi autorizado pelo Secretário Municipal de Saúde (ANEXO 1) e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN, protocolo número 014/09 (ANEXO 2). Os sujeitos que
aceitaram participar do estudo preencheram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE (ANEXO 3).
Todos os participantes da pesquisa foram informados e esclarecidos sobre os
termos deste estudo, seus objetivos e procedimentos, sendo-lhes assegurados o
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anonimato e sigilo de suas respostas, conforme Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde.

4.7 Procedimentos de coleta dos dados

A coleta de dados compreendeu os meses de Julho a Agosto do corrente
ano. Obtida a aprovação da Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, iniciamos a coleta,
que constou de dois momentos:
No primeiro momento foi realizado contato prévio com a diretoria da cada
unidade de saúde, no qual houve uma exposição sucinta sobre os objetivos da
pesquisa e pedida a autorização para realizar a entrevista com o enfermeiro
selecionado juntamente com sua equipe (ACS, Auxiliar e/ou Técnico de enfermagem
e Médico).
Após a permissão da diretoria da unidade, buscou-se o enfermeiro
selecionado para solicitar a sua participação na pesquisa, juntamente com os
demais membros da equipe, assim como agendar dia e horário para a realização da
mesma.
No segundo momento na própria unidade em dia e hora marcados,
procedeu-se a explicação dos objetivos da pesquisa para todos os interessados,
bem como a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e do
questionário.
Contemplada esta etapa, procedeu-se a tabulação dos dados coletados,
para análise.
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4.8 Procedimento de análise dos dados

Elaborou-se banco de dados utilizando o programa estatístico SPSS 15.0
for Windows, o mesmo sendo alimentado simultaneamente após a aquisição dos
instrumentos preenchidos de cada equipe selecionada de acordo com a Unidade de
Saúde da Família visitada.
A análise dos dados foi realizada utilizando o banco de dados
contemplando valores absolutos e relativos, quanto à frequência, média e
desvio padrão.
Para os dados obtidos mediante questões fechadas procedeu-se a
análise por freqüência e percentual, apresentado em forma de tabelas e
gráficos.
Os resultados adquiridos dos 62 profissionais entrevistados foram
organizados nas seguintes seções: Caracterização sócio demográfica dos
profissionais, Caracterização profissional da amostra pesquisada, Envolvimento dos
profissionais de saúde na Estratégia DOTS, Contribuições dos gestores municipais
para a sustentabilidade do DOTS, Ações de Busca Ativa de Sintomáticos
Respiratórios e Tratamento Supervisionado nas Unidades de Saúde da Família
(USF) e Dificuldades e facilidades para a sustentabilidade da Estratégia DOTS,
representadas em forma de tabelas, quadros e gráficos.
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5.RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização sócio demográfica dos profissionais

O Gráfico 1 mostra a distribuição dos 62 profissionais de saúde
pertencentes a 11 equipes da Estratégia de Saúde da Família que participaram do
estudo, quanto à sua respectiva categoria profissional.

Gráfico 1 – Distribuição dos 62 profissionais de saúde participantes do estudo, quanto
à categoria. Natal/RN, 2009.

Observamos no Gráfico 1 que a maior representatividade da amostra foi
composta de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), perfazendo 60% (37
profissionais).
O sexo feminino se sobressaiu, representando 89% (55 profissionais) do
total da amostra. Quanto à idade, a média foi de 38,6 anos para todos os 60
participantes, uma vez que 2 profissionais não responderam a este item.
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Maciel et al (2008) ao analisou o conhecimento de 50 profissionais
enfermeiros e médicos que trabalham na Estratégia de Saúde da Família acerca da
tuberculose no município de Vitória/ES, mostrou que a média de idade desses
sujeitos era de 34,5 anos (DP 7,72).
Gabardo (2004) apresentou em seu estudo realizado com ACS, auxiliares
de enfermagem e enfermeiro uma média de idade desses profissionais em torno de
41 anos. Sanchez (2007) apresentou como idade predominante 46 a 55 anos.
Observa-se, portanto, que a média de idade dos profissionais que
compuseram o estudo realizado em Natal/RN está próximo das médias
apresentadas por outros autores.

5.2 Caracterização profissional da amostra pesquisada

Dos Enfermeiros, no tocante aos anos de formação profissional, obtevese uma média de 19,7 anos, ao passo que no que se refere aos anos de atuação em
atenção básica, observou-se uma média de 17,7 anos e os anos de trabalho na
ESF, foram em média 7 anos.
Quanto aos Auxiliares/ Técnicos de Enfermagem, para os anos de
formação profissional, obteve-se uma média de 17,4 anos, ao passo que para os
anos de atuação em atenção básica, 15,7 anos e para os anos de ESF 6,4 anos.
No que se refere aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, quanto aos
anos para a atuação em atenção básica, obteve-se uma média de 9 anos e 6,5 anos
para o trabalho em ESF.
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Quanto aos médicos, obteve-se uma média de 19,8 anos de formação
profissional, média de 16 anos para a atuação em atenção básica e 5,5 anos de
atividade em ESF.
Não houve muita variação entre os anos de formação profissional e
atuação em atenção básica para os enfermeiros, médicos e auxiliares/ técnicos de
enfermagem,

podendo

concluir

que

esses

sujeitos

possuem

considerável

experiência em Atenção Básica.
Contudo, apesar da maioria dos profissionais estar formada há mais de
15 anos, sua experiência em Estratégia de Saúde da Família é relativamente
recente, compreendendo em torno de 6 anos.

5.3 Envolvimento dos profissionais de saúde na Estratégia DOTS

Todos os enfermeiros e médicos indicaram que conhecem o DOTS e
trabalham no controle da TB nas unidades de saúde, ao passo que 84% dos ACS e
75% dos auxiliares/ técnicos de enfermagem indicaram ter esse conhecimento
acerca do DOTS.
As respostas emitidas pelos profissionais no tocante ao entendimento
deles acerca do DOTS foram agrupadas e classificadas segundo a semelhança e
diferenciação das unidades de significado contidas nas afirmações, surgindo assim
uma temática e duas subtemáticas que representam o entendimento dos
profissionais sobre o DOTS.
A temática foi o acompanhamento dos pacientes com TB no domicilio e
as subtemáticas foram: Estratégia usada para evitar o abandono do tratamento e
Supervisão/ entrega de medicamentos.
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Na temática Acompanhamento dos pacientes com TB no domicilio, os
profissionais expressaram seu entendimento sobre o DOTS como forma de
assegurar a tomada da medicação por meio de visitas domiciliares, realizadas pela
enfermeira da equipe e pelos ACS.
Na subtemática Estratégia usada para evitar o abandono do tratamento,
os profissionais expressaram a importância dessa atividade como forma de melhorar
a adesão dos pacientes com TB ao tratamento, reduzindo o abandono.
A subtemática Supervisão/ entrega de medicamentos englobou respostas
relativas à supervisão diária da tomada de medicamentos dos pacientes com TB por
parte dos profissionais de saúde da ESF.
Identificadas as temáticas, o número de sujeitos que se enquadravam em
cada classificação foi determinado segundo cada categoria profissional (QUADRO
1).
Quadro 1 - Distribuição dos profissionais da ESF quanto ao entendimento do DOTS.
Natal/RN, 2009.

Acompanhamento de
pacientes com TB no
domicílio
Estratégia usada para
evitar o abandono do
tratamento
Supervisão/ entrega de
medicamentos
Não Responderam
Total

Categoria Profissional

ENFERMEIRO

MEDICO

ACS

AUX/ TEC
ENF

9 (81,8%)

4 (66,6%)

1 (2,7%)

0

1 (9%)

2 (33,3%)

24 (64,8%)

5 (62,5%)

1 (9%)
11 (100%)

6 (100%)

12 (32,4%)
37 (100%)

3 (37,5)
8 (100%)

O quadro 1 mostra o enquadramento dos profissionais quanto ao seu
entendimento sobre o significado do termo DOTS. Nota-se que as indicações
condizem com as suas funções realizadas na Estratégia de Saúde da Família
ligadas à estratégia DOTS, uma vez que a maioria dos médicos e enfermeiros
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expressou um entendimento do DOTS como estratégia para evitar o abandono, ao
passo que os ACS e Auxiliares/Técnicos de enfermagem expressaram um
entendimento como supervisão/entrega de medicamentos como sendo um meio
para assegurar o tratamento.
A redução do entendimento do DOTS ao nível da entrega de
medicamentos não contribui para a mudança do cenário da tuberculose. É
necessário que a estratégia esteja acoplada a projetos integradores que
reconheçam a determinação social da enfermidade, acoplada ao plano estrutural,
particular e singular, da realidade objetiva (SANCHEZ, 2007).
Observou-se que 32,4% dos ACS e 37,5% dos Auxiliares/ Técnicos de
enfermagem não compreendem o significado do DOTS, exigindo desses
profissionais uma melhor capacitação e treinamento.
Observa-se também que esse entendimento acerca do DOTS condiz com
estudos de outros autores.
Por exemplo, Sanchez (2007) em seu estudo entrevistou 15 profissionais
de saúde da Subprefeitura da Sé da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo
acerca das suas percepções sobre o Tratamento Supervisionado – DOTS e sua
influência na adesão ao tratamento. Segundo a autora, a estratégia DOTS, conforme
a concepção desses profissionais relaciona-se à administração da medicação,
supervisão do uso de medicamentos, entrega dos incentivos, preenchimento de
registros, consulta médica, acompanhamento e espaço de troca, de estabelecimento
de vínculos.
Outro estudo realizado por Terra e Bertolozzi (2008), analisou os
significados da DOTS/TS na adesão ao tratamento da tuberculose, segundo
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profissionais de saúde da Supervisão Técnica de Saúde do Butantã da Secretaria de
Saúde do Município de São Paulo.
Os depoimentos desses sujeitos revelam que a DOTS significa ver,
cobrar, garantir a adesão, evitar o abandono, garantir a cura, controlar a transmissão
da tuberculose e que se constitui em momento para criar vínculo. Quanto à
indicação da DOTS, referiram que deveria ser obrigatória a todos.
Outros profissionais mencionaram que deve ser indicada apenas aos
rebeldes, complicados, complexos, sem consciência da doença e àqueles
resistentes aos medicamentos. Os depoimentos apontam que operacionalizar a
DOTS envolve orientar o doente e a família sobre o tratamento e gravidade da
doença (TERRA; BERTOLOZZI, 2008).
Observa-se, a partir dos resultados desses dois estudos, que as
concepções dos profissionais acerca do DOTS não se restringe apenas a um dos
pilares da estratégia, ou seja, o Tratamento Supervisionado, diferentemente do
entendimento dos profissionais que participaram do estudo realizado em Natal/RN.
Portanto, propõe-se a DOTS como interface, no processo de organização
dos serviços de saúde, constituindo-se como espaço de emergência de
subjetividades, interface que possibilita a identificação das necessidades de saúde
dos doentes, como tecnologia relacional (SANCHEZ, 2007)
Nessa perspectiva, o encontro entre os sujeitos está diretamente
associado à atenção qualificada, à linguagem aberta, no sentido de fortalecer a
autonomia dos doentes e incentivar a sua participação ativa e crítica no cotidiano do
processo de atenção, na adesão ao tratamento, na construção de projeto de vida
(SANCHEZ, 2007).
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No tocante à média em anos de trabalho no DOTS, correspondeu a 9
anos para os profissionais enfermeiros, 7 anos para os ACS, 4,5 anos para os
auxiliares e técnicos e 8 anos para os médicos.
O DOTS foi recomendado a nível mundial pela Organização Mundial da
Saúde a partir de 1993, buscando garantir a adesão ao tratamento (TERRA;
BERTOLOZZI, 2008).
No Brasil, com a implantação do PNCT em 1998, que definia a TB como
prioridade entre as políticas governamentais da saúde, o DOTS passou a ser
implantado gradativamente nos municípios como estratégia inserida no SUS,
estimulando a busca de casos e a adesão ao tratamento, visando superar os baixos
percentuais de cura e elevados percentuais de abandono (RUFFINO-NETTO;
VILLA, 2006).
Observa-se que os enfermeiros, médicos e ACS estão atuando no DOTS
há quase 10 anos, isto é, desde o início da implantação dessa estratégia no Brasil.
Quanto às capacitações para atuarem no DOTS, a maioria dos
profissionais de saúde (56%) indicou ter realizado algum curso ou treinamento
(TABELA 1).
Tabela 1 – Distribuição dos profissionais de saúde da ESF quanto às capacitações
que receberam para trabalharem no DOTS. Natal, 2009.
Categoria
Profissional
Enfermeiro
ACS
Aux/Téc Enf
Médicos
TOTAL

Capacitação para o DOTS
SIM
NÃO
Fr
%
Fr
%
7
64
4
36
26
70
11
30
1
12
7
88
1
16
5
84
35
27
-

TOTAL
Fr
11
37
08
06

%
100
100
100
100
62
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No entanto, pôde-se inferir a partir dos dados da tabela acima que não
houve uma capacitação de forma igualitária, para todos os profissionais de ESF,
concentrando nos enfermeiros e ACS.
Com relação às modalidades de capacitações oferecidas pela Secretaria,
a maioria indicou ter participado de cursos e treinamentos (86% enfermeiros, 48,6%
ACS, 16,6% médicos).
Observou-se que menos da metade dos ACS (48,6%) receberam cursos
ou treinamentos como modalidade de capacitação para trabalharem no DOTS.
Esse dado condiz com um estudo realizado por Muniz et al (2005), no
qual analisou a percepção dos enfermeiros supervisores do PACS de um distrito de
saúde do Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, identificando
debilidades referentes ao processo de conformação e organização do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde - PACS. Dessas destacamos a capacitação
insuficiente dos agentes comunitários de saúde.
Maciel et al (2008) sugere ainda a necessidade de investimentos não
apenas em formação didática, mas também em um constante monitoramento das
atividades por eles realizadas, no intuito de identificar suas fragilidades.
Segundo o relatório do Departamento de Recursos Humanos para a
Saúde da OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007), que avalia a situação
dos programas de saúde que incorporaram o agente comunitário em seus
organogramas, suas atividades, seu custo e o impacto sobre o estado de saúde da
comunidade onde atuam, pode-se reconhecer nele um ator fundamental no
processo de expansão da cobertura e do acesso aos serviços de saúde, podendo
por meio de suas atividades levar a uma melhora nos desfechos de saúde.
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O agente comunitário de saúde, para que seja capaz de desempenhar
com sucesso suas tarefas, necessita de treinamento e supervisão regular (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2007).
É importante também ressaltar que outra pesquisa realizada em Vitória/
ES, por Maciel et al., (2008), identificou que os enfermeiros e médicos possuem
conhecimento suficiente sobre a tuberculose, no entanto, a pouca socialização
desse conhecimento na equipe multidisciplinar é um dos principais fatores
responsáveis pela manutenção de índices elevados de TB nessa região.
Portanto, torna-se compreensível, que todos os pré-requisitos levantados
para o bom andamento dos programas de saúde que incorporaram os agentes
comunitários de saúde, convirjam para a manutenção de pessoas bem selecionadas
e remuneradas, realizando atividades compatíveis com seu nível educacional, que
recebem treinamento constante e supervisão adequada (MACIEL et al., 2008).
Quando questionados sobre a forma pela qual ingressaram no trabalho
com o DOTS, 18% dos enfermeiros responderam que ocorreu pelo programa de
Saúde da Família (PSF). Da mesma forma, a necessidade de acompanhar pacientes
com TB que procuravam as unidades básicas de saúde foi citado por 18% dos
enfermeiros. Os auxiliares/ técnicos de enfermagem e os médicos indicaram que seu
ingresso no DOTS ocorreu pelo ingresso no PSF e/ou mediante o enfermeiro (37%
auxiliares/ técnicos de enfermagem e 33% médicos). A maioria dos ACS (70%) e
dos médicos (50%) não respondeu a esse item.

5.4 Contribuições dos gestores municipais para a sustentabilidade do DOTS
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O gráfico 2 apresenta os profissionais de saúde da ESF quanto às suas
percepções acerca das contribuições que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
oferece para as equipes trabalharem no DOTS.

(40%)

Medicamentos

Medicamentos e recursos materiais

Medicamentos e recursos materiais

Medicamentos, recursos materiais e treinamentos

Gráfico 2 – Distribuição dos profissionais de saúde da estratégia de saúde da família
quanto à contribuição do município para a implementação do DOTS. Natal, 2009.

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS), conforme indicação
dos profissionais de saúde (Quadro 2), tem contribuído para a implementação do
DOTS fornecendo treinamentos, recursos materiais (copo de coleta de escarro,
impressos, etc) e/ou medicamentos.
Os profissionais percebem a contribuição da SMS, contudo, de acordo
com a sua vivência ou prática na assistência ao paciente com TB, indicaram um ou
mais itens relacionados à contribuição do município.
Os enfermeiros perceberam que além dos recursos materiais e
medicamentos há também capacitações dos profissionais. Na categoria médica
focalizou a disponibilidade da medicação.
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Esses dados mostram que as colocações desses profissionais estão
relacionadas com a sua vivência dentro da estratégia. Todas as categorias indicam
também a disponibilidade de medicamentos, que compõem o DOTS.
Pode-se entender porque o enfermeiro focaliza o treinamento tendo em
vista que o maior percentual de profissionais capacitados na área foi na categoria
dos enfermeiros e ACS
Dessa forma observa-se que em Natal a gestão municipal na percepção
desses profissionais está disponibilizando os recursos necessários para o seu
trabalho em DOTS.
Monroe (2007) e Villa et al (2008), discutem as questões políticas,
financeiras e operacionais ao analisar o envolvimento de gestores municipais e
equipes de saúde da atenção básica no controle da TB bem como a sustentabilidade
da cobertura do TS em municípios prioritários para as ações de controle da TB no
Estado de São Paulo.
Monroe et al (2007) relata falta de interesse por parte dos gestores em
apoiar as ações ligadas ao DOTS, privilegiando as ações de saúde que promovam
maior visibilidade política em detrimento daquelas voltadas para doenças que afetam
principalmente grupos populacionais que vivem em condições de pobreza, miséria e
com menos vocalização política.
Apesar do gestor municipal assumir compromissos formais junto a outras
instâncias de governo (MS, SES) para garantir apoio ao desenvolvimento e
sustentabilidade de estratégias para o controle da TB, como o DOTS, na prática
muitas vezes esse compromisso não se viabiliza (MONROE, 2005).
Santos et al (2009) em seu estudo sobre a análise da gerência das ações
de controle da TB em municípios prioritários do interior do Estado de São Paulo,
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informa que a vontade política dos gestores em adotar a estratégia está atrelada à
disponibilidade de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde.
A responsabilidade pela gestão das ações de controle da TB foi
transferida aos municípios a partir do processo de municipalização em saúde
ocorrido em meados da década de 90 (BRASIL, 2001) e em 2006 foi reafirmado o
compromisso político e financeiro com o controle da doença entre os Municípios,
Estados e União através do Pacto pela Saúde, cuja meta ainda é alcançar 85% de
cura de TB (BRASIL, 2006).
Conforme Mendes (2002) o compromisso com a TB implica em
compreendê-la como uma doença que acomete principalmente os grupos
populacionais menos vocalizados politicamente e que tende a permanecer enquanto
uma ação marginalizada no sistema de saúde.
Para isso, é necessário que os dirigentes partam do princípio da
identificação das reais necessidades de saúde da população e reconhecimento das
iniqüidades, oportunidades e recursos para dar subsídio ao adequado planejamento
em saúde, além de formulação e implementação de políticas para áreas prioritárias,
dentre elas a TB (BRASIL, 2006).

5.5 Ações de Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios, diagnóstico e Tratamento
Supervisionado dos casos de TB

Com relação à Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios, ação de suma
importância para o controle e detecção de casos de TB, os profissionais foram
questionados quanto à realização desta atividade e a forma de efetuar a busca, bem
como a justificativa da não realização, caso essa fosse a opção indicada.
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Todos os profissionais (100%) responderam afirmativamente, isto é que
realizam a Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios nas unidades de saúde.
O Quadro 2 mostra como os profissionais se colocaram quanto à forma
de realização da Busca Ativa.
Quadro 2 - Distribuição dos profissionais de saúde quanto à forma de Busca Ativa
realizada nas unidades de saúde. Natal/RN, 2009.

Forma de Busca Ativa

Categoria Profissional
ENFERMEIRO

ROTINA DA UNIDADE
DURANTE
MOBILIZAÇÕES E
CAMPANHAS

ROTINA E CAMPANHAS
Não Responderam
Total

MEDICO

ACS

AUX/TEC ENF

1

4

26

5

9,1%

66,7%

70,3%

62,5%

1

0

2

0

9,1%

,0%

5,4%

,0%

9

1

9

3

81,8%

16,7%

24,3%

37,5%

0

1

0

0

,0%

16,7%

,0%

,0%

11

6

37

8

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A maioria dos profissionais médicos, ACS, Auxiliares/Técnicos (66,7% a
71,4%) indicou que a Busca Ativa dos Sintomáticos Respiratórios é realizada como
rotina da unidade de saúde onde trabalham (Tabela 2).
Os enfermeiros referem que além da rotina, também se desenvolvem
ações de Busca Ativa nas campanhas (81,8%). A indicação da Busca Ativa ser
rotina na unidade nos leva a questionar de que forma essa busca é realizada, assim
como sua freqüência nas unidades de saúde.
A Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios no controle da TB
caracteriza-se na prática como uma ação complexa que requer conhecimentos que
vão além de habilidades técnicas/específicas (NOGUEIRA et al., 2007).
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Caracteriza-se como uma seqüência de atividades que vão desde o
contato no domicílio, a orientação sobre a doença, sinais e sintomas, modo de
transmissão, identificação do SR, orientação sobre a coleta de escarro,
encaminhamento e recebimento do material pela UBS, fluxo do exame ao laboratório
de

análise,

recebimento

encaminhamento

para

do

resultado

seguimento

pela

unidade

ambulatorial

dos

e

usuário,

casos

até,

ao

diagnosticados

(NOGUEIRA et al, 2007).
Galesi e Santos (2004) informam que a BA compreende interrogar
ativamente os indivíduos sobre tosse e sua duração para identificar entre os
sintomáticos respiratórios aqueles que tossem há três semanas ou mais, coletando e
encaminhando as amostras de escarro para a baciloscopia.
Observou-se que apesar da maioria dos profissionais de saúde indicar
que desenvolve as ações de Busca Ativa dos Sintomáticos Respiratórios (BSR),
essa é uma atividade ligada às ações dos ACS (MACIEL et al, 2008), estando os
mesmos conscientes dessa atividade quando indicaram que realizavam a BA.
A nova proposta de descentralização do PNCT informa que a realização
da BSR para diagnóstico precoce de casos de tuberculose é uma das tarefas a ser
realizada pelo Agente Comunitário de Saúde (MACIEL et al, 2008).
No tocante a realização da detecção e do diagnóstico dos sintomáticos
respiratórios, os profissionais foram indagados sobre a forma de realização, no qual
a maioria dos profissionais de saúde (64%) respondeu que é realizada baciloscopia
como forma de detectar/ diagnosticar a TB e 50% dos profissionais médicos
responderam que além da baciloscopia utiliza-se o exame de Raio X para
diagnosticar os casos de TB.
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A baciloscopia é um dos métodos de diagnóstico utilizados em saúde
pública que se mostra eficaz tanto pela rapidez quanto pelo custo. No entanto,
apresenta limitações, pois a positividade do exame só é alcançada com uma
contagem significativa de bacilos-álcool-ácido-resistentes (5.000 cm³), o que
acarreta uma grande probabilidade da ocorrência de falsos-negativos

(BRASIL,

2002).
A negatividade desse método diagnóstico pode apresentar-se tanto em
função do estágio inicial da doença, tendo em vista que o bacilo apresenta um
crescimento lento, quanto devido à imunidade do indivíduo, que pode manter os
níveis de infecção sob controle (BRASIL, 2002).
No Brasil têm-se verificado dificuldades para implantação e utilização da
baciloscopia, apesar de ser indicada como meta pela OMS para a detecção de
casos de tuberculose desde 1993 (RUFFINO-NETTO, 2002).
A confirmação dos casos pela baciloscopia é de fundamental importância
para a vigilância epidemiológica, porque identifica a fonte que elimina bacilos e, ao
mesmo tempo, permite que sejam tomadas medidas para reduzir a transmissão o
mais precocemente possível. Internacionalmente, não se admite mais tratar um
suspeito sem realizar a pesquisa bacteriológica (GALESI; SANTOS, 2004).
Os

exames

bacteriológicos

para

TB

devem

ser

realizados

preferencialmente em laboratórios públicos, organizados em rede hierarquizada, de
forma a manter a padronização e o controle de qualidade. Contudo, se for
necessária a utilização de unidades privadas, essas devem seguir as diretrizes
estabelecidas e ser incluídas na rede para controle de qualidade (GALESI;
SANTOS, 2004).
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Observou-se que a metade dos médicos (50%) indicou além da
realização da baciloscopia, o exame de Raio X para diagnosticar os casos de TB.
Segundo Galesi e Santos (2004) no Brasil o diagnóstico vem se baseando
muito no exame radiológico, que, apesar de ser bastante útil no estabelecimento do
diagnóstico, tem baixa especificidade para confirmação dos casos de TB.
Considerando que o tempo despendido entre a coleta e o resultado para a
baciloscopia é importante para detecção precoce dos casos de TB, questionou-se
aos profissionais quanto tempo demorava para o resultado, sendo as respostas
emitidas em dias. Observou-se que em média a duração era de 60 dias para que o
resultado do exame fosse recebido pela unidade.
Tendo em vista que a detecção precoce engloba o início do tratamento o
mais breve possível após a confirmação do diagnóstico, considera-se que 60 dias é
um período longo para iniciar o tratamento, caso o diagnostico seja confirmado.
Para agilizar esse fluxo, faz-se necessário a colaboração de laboratórios
que efetivem esses exames, além de reorganização da rede e integração do sistema
de informação. Em Natal, há o Laboratório Central responsável em receber a coleta
e fornecer os resultados às unidades básicas de saúde.
Neste estudo não entramos em detalhes sobre o fluxo, desde a coleta,
armazenamento, encaminhamento e transporte para a secretaria. É um aspecto a
ser explorado para entender como poderemos compreender a melhor forma de
proceder para organizar a divulgação dos resultados.
No tocante ao tempo para o resultado de exames de baciloscopia, Zerbini
et al (2008) em seu estudo analisaram a demora nos diagnósticos de TB e
tratamento de 243 pacientes sintomáticos respiratórios, oriundos de quatro
províncias da Argentina; isso mostrou que o tempo médio para o resultado desse
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exame de 2 dias, no qual somente em 7% dos paciente houve demora de 14 dias,
sendo essa demora aceitável para o estudo.
Outro estudo realizado por Long et al (1999) no qual analisou a demora
nos diagnósticos de tuberculose em 1027 mulheres no Vietnam mostrou que a
média de demora no diagnóstico de TB compreendeu 12 semanas, sendo esse
tempo muito longo.
Quanto ao profissional responsável em notificar os casos de TB, a maioria
dos sujeitos da pesquisa (55%) indicou ser o enfermeiro o responsável em notificar
os casos de TB no Sistema de Informações em Saúde do município (SINAN).
O Guia de vigilância epidemiológica indica que os procedimentos de
notificação de doenças transmissíveis envolvem o preenchimento de fichas para
serem lançadas no sistema. O enfermeiro é o profissional geralmente responsável
pela realização das notificações para os serviços de saúde.
Dentro do elenco das atividades do DOTS desenvolvidas nas unidades de
saúde apresentado para os sujeitos, as que receberam maior indicação foram:
supervisão do tratamento (64% dos enfermeiros, 46% ACS), administração de
medicamentos (37% auxiliares/ técnicos de enfermagem) e detecção/ diagnóstico
dos casos de TB (67% dos médicos).
Os dados indicam que os profissionais relacionam as ações do DOTS
com aquelas que eles realizam na sua vivência profissional, relacionando mais ao
TS.
Sabe-se que o tratamento supervisionado é um dos pilares do DOTS,
tendo como principal objetivo assegurar a continuidade do tratamento da TB,
reduzindo assim as taxas de abandono. É um dos cinco pilares que compõe a
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estratégia DOTS e foi uma das prioridades do plano de controle da TB no Brasil no
período de 2001 – 2004 (FIGUEIREDO, 2008).
Muniz, Villa e Pedersolli (1999) entendem o TS como a administração
direta do medicamento por uma segunda pessoa que entrega, observa e registra a
ingesta de cada dose da medicação. Esse profissional de saúde tem a
responsabilidade de contatar e convencer o paciente a realizar o acompanhamento
médico e medicamentoso, bem como conscientizá-lo sobre a importância do
tratamento.
A Organização Mundial da Saúde define o Tratamento Supervisionado
como a mais efetiva estratégia disponível para o controle da tuberculose na
atualidade, devendo ser estendida a todos os casos de TB.
A Estratégia do Tratamento Supervisionado (DOTS/TS) tem como objetivo
garantir a adesão do paciente, com base em princípios que atendam o paciente da
melhor forma possível (MACIEL et al, 2009).
Ainda conforme Terra e Bertolozzi (2008) O TS é considerado estratégia
eficiente para controlar as dificuldades da adesão ao tratamento da tuberculose e
investimento para aumentar as taxas de cura e diminuir o abandono.
Borgdorff, Floyd e Broekmans (2002) afirmam que essa modalidade de
tratamento das formas pulmonares bacilíferas foi a medida de maior impacto no
controle da transmissão da tuberculose.
No entanto, a supervisão dos medicamentos é uma ação mais
abrangente, uma vez que envolve estabelecimento de vínculos entre o usuário e os
profissionais de saúde.
Essa supervisão medicamentosa não deve se restringir à mera
observação da ingesta dos medicamentos, devendo estabelecer vínculos de
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confiança entre o profissional de saúde e o paciente portador, promovendo maior
motivação do doente em aderir ao tratamento (FRIEDEN; DRIVER, 2003;
LIEFOOGHE, 2001).
Segundo Vendramini et al (2002) essa modalidade de tratamento deve
estabelecer uma relação permeada de afetividade e diálogos entre o doente e a
visitadora familiar, caracterizando um atendimento humanizado. Depende do vínculo
e do acolhimento proporcionado pelos profissionais ao doente durante a prática do
TS (BERTOLOZZI, 2005).
Bertolozzi (2005) informa que o TS não deve se restringir à observação
da ingesta da medicação, mas se ampliar para a escuta e compartilhamento de
necessidades.
Já as autoras Terra e Bertolozzi (2008) mostraram que o TS, na
concepção dos sujeitos participantes da pesquisa, se refere a ver, controlar e
observar a ingestão da medicação, garantindo a adesão ao tratamento. Torna
possível quebrar a cadeia de transmissão, alcançar a cura, além de evitar
conseqüências do tratamento incorreto, acompanhar os comunicantes, abordar
dificuldades no tratamento, diminuir a resistência aos medicamentos, organizar o
serviço de saúde, e permitir que todos falem a mesma língua.
O TS é uma prática que se inicia na recepção do doente, e continua na
observação da ingesta da medicação, permitindo o estabelecimento de vínculo entre
o profissional de saúde e o doente (TERRA; BERTOLOZZI, 2008).
Além disso, o TS é apreendido, pelos profissionais de saúde, como
estratégia que torna a UBS mais acolhedora, pois possibilita proximidade de contato
com o doente, além de envolver o profissional de saúde e o paciente em relação em
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que ocorre entendimento, captura e encaminhamento das necessidades que
emergem na interação entre ambos (TERRA; BERTOLOZZI, 2008).
Vendramini (2001) afirma que o TS se constitui como momento oportuno
para o doente compartilhar dúvidas, angústias, problemas e necessidades,
permitindo a ampliação do foco terapêutico para além do diagnóstico médico.
O profissional de saúde pode aproveitar esse momento como espaço
para desmistificar a doença, além de poder buscar fortalecer o doente no
enfrentamento do processo saúde-doença, estimulando-o para o exercício da
cidadania, ou seja, exercer seus direitos (BERTOLOZZI, 1998).
Portanto, esses estudos mostram que o TS é visto não somente pela
administração de medicamentos e supervisão do tratamento, mas também como
momento

para

interação

entre

os

usuários

e

profissionais,

bem

como

compartilhamento de dúvidas e necessidades.
A maioria dos sujeitos (92%) indicou que a unidade e/ou a residência dos
portadores de TB são os locais utilizados para a prática do Tratamento
Supervisionado. A maioria dos agentes (54%) indicou que o TS é realizado nas
residências (Quadro 3).
Por outro lado, não temos conhecimento sobre como é realizada essa
supervisão na residência ou na unidade.
Quadro 3 - Distribuição dos profissionais quanto aos locais de realização da
supervisão do Tratamento Supervisionado. Natal/RN, 2009.
Categoria Profissional

Supervisão de TB
ENFERMEIRO
NA UNIDADE
NA RESIDÊNCIA
UNIDADE E RESIDÊNCIA
Não responderam

MEDICO

ACS

AUX/ TEC ENF

3

0

6

2

27,3%

,0%

16,2%

25%

3

0

20

1

27,3%

,0%

54,1%

12,5%

4

4

11

3

36,4%

66,7%

29,7%

37,5%

1

2

0

2

68

9,1%
Total

33,3%

,0%

25%

11

6

37

8

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Muniz, Villa e Pedersolli (1999) afirmam que a supervisão do TS pode
realizar-se na unidade de saúde, no domicílio do paciente, no hospital ou no local de
trabalho, dependendo da escolha do doente e das possibilidades dos serviços de
saúde.
Este percentual está de acordo com Giffin e Shiraiwa (1989), Nunes et al
(2002) e Haines et al (2007), quando afirmam que se espera que o agente
comunitário, na ESF, assuma um posto muitas vezes central, pois além de residir na
comunidade em que atua, mostra-se familiarizado com seus valores, costumes e
linguagem,

podendo

assim

produzir

uma

união

entre

o

uso

de

tecnologia/conhecimento em saúde e as crenças locais.
O agente comunitário de saúde seria, então, um facilitador, capaz de
construir pontes entre os serviços de saúde e a comunidade, identificando
prontamente seus problemas, atuando no trabalho de prevenção de doenças e
promoção da saúde (GIFFIN; SHIRAIWA, 1989; NUNES et al, 2002; HAINES et al,
2007).

Em nível inicial de contato entre os indivíduos e o
sistema de serviços de saúde, os cuidados
primários são proporcionados por agentes de saúde
da comunidade trabalhando em equipe (Declaração
de Alma Ata, apud GIFFIN e SHIRAIWA, 1989, p.
50).

Espera-se basicamente que esse profissional seja capaz de identificar na
comunidade, por meio de visitas domiciliares, aqueles indivíduos que apresentem
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tosse por três semanas ou mais (sintomático respiratório) e encaminhá-los aos
serviços de saúde para pesquisa de tuberculose (busca ativa) (BRASIL, 2002).
Além disso, espera-se que esses profissionais também orientem a família
e a comunidade, que acompanhem a tomada dos medicamentos pelos pacientes
(tratamento supervisionado) e que organizem reuniões com os membros da
comunidade (BRASIL, 2002).
Ruffino-Netto e Villa (2006) apontaram a importância da atuação dos
Agentes Comunitários de Saúde, pois atuam como facilitadores ao conhecerem de
perto o cotidiano de vida dos doentes, diferentemente do que ocorre, via de regra,
com os demais profissionais de saúde, historicamente incorporados à equipe de
saúde. Tais características favorecem o desenvolvimento do TS.
Com relação aos seus conhecimentos sobre o esquema terapêutico
usado no tratamento, a maioria dos profissionais (89%) referiu conhecer os
medicamentos.
Entretanto, percebe-se a necessidade constante de atualizações no
tocante aos tipos de fármacos utilizados nos esquemas terapêuticos de TB, uma vez
que poderão ocorrer mudanças entre eles.

5.6 Dificuldades e facilidades para a sustentabilidade da Estratégia DOTS

Para efetivação da estratégia DOTS torna-se importante conhecer os
empecilhos para sua implementação na percepção dos profissionais que
desenvolvem essas ações.
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Os profissionais desse estudo indicaram como dificuldades, a demora nos
resultados dos exames, falta de treinamento para os profissionais da ESF, falta de
envolvimento dos pacientes de TB ao tratamento.
Eles estão conscientes da necessidade de reduzir o tempo de demora do
diagnóstico e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Estão sentindo
também a necessidade de uma maior qualificação por parte da Secretaria Municipal
de Saúde no DOTS para o fornecimento de subsídios técnicos e científicos.
Essa qualificação está relacionada a processos pedagógicos que ajudem
a entender a determinação social da saúde-doença, de forma a transformar a própria
visão de mundo, com reflexos para os portadores da doença e para a população em
geral (SANCHEZ, 2007).
Ainda segundo a autora, a efetividade das práticas educativas requer que
estejam acopladas à realidade de vida das pessoas. Assim, a educação em saúde
transcenderia para a compartilha solidária, procurando o envolvimento dos sujeitos,
como participantes ativos desse processo.
Khan et al (2006) defendem que os formuladores de políticas e
trabalhadores da saúde estejam conscientes da necessidade de desenvolver ações
educativas que informem a respeitos da enfermidade, seu tratamento, assim como
os efeitos adversos e outras questões que podem emergir do diálogo aberto com os
doentes.
Portanto, a simples introdução da estratégia DOTS não trará os
benefícios ao doente e nem repercutirá positivamente no controle da tuberculose se
não tiver qualidade nos treinamentos e supervisões das equipes de saúde, bem
como atendimento humanizado, estabelecimento de vínculos com o paciente e
acessibilidade desses aos serviços prestados (SNYDER; CHIN, 1999).
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No entanto essa agilidade não depende somente dos profissionais e sim
de como o processo de coleta, encaminhamento e retorno é realizado.
Bertolozzi e Terra (2008) também abordaram em seu estudo as limitações
ou dificuldades na implementação do DOTS como a burocracia da estratégia, não
sendo oferecida pela totalidade dos profissionais de saúde, a falta de conhecimento
sobre a estratégia entre os profissionais de saúde e a irregularidade no fornecimento
dos incentivos acarretando problemas nas relações entre profissionais de saúde,
doente e os familiares, uma vez que se imputa a esses últimos essa falha.
Arcêncio (2006) verificou, em estudo realizado para analisar a
organização do tratamento supervisionado em municípios considerados como
prioritários do Estado de são Paulo, em função dos preocupantes indicadores
relacionados à tuberculose, que o vínculo e o acolhimento, manifestos nas relações
de solidariedade, respeito e autonomia que se estabelecem entre a equipe da saúde
e os doentes são fundamentais para a adesão.
Ademais, apontou-se que o TS não possibilita que o doente se
responsabilize pelo seu tratamento, ficando esse encargo com a equipe de saúde
que, portanto, carrega o doente (BERTOLOZZI; TERRA, 2008).
No tocante ao fornecimento de medicamentos, os profissionais do estudo
de Natal/RN relataram que não há falta desse recurso, o que mostra o apoio dado à
ESF pelos gestores municipais nesse quesito.
Santos et al (2009) citam dificuldades para a implantação do DOTS, como
a manutenção de incentivos e recursos, principalmente para a alocação de pessoal
preparado e em número suficiente para efetivar as ações de controle da TB e de
viaturas para as visitas domiciliares.
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Sanchez (2007) aponta a partir do seu estudo, limitações como falta de
equipes interdisciplinares, restrição dos incentivos frente às necessidades do
doente, resistência de alguns funcionários para o atendimento ao doente,
deficiências na infra-estrutura das unidades, sobrecarga de trabalho, em decorrência
das ações burocráticas, dentre outras limitações.
No tocante às relações interdisciplinares na estratégia DOTS, Almeida e
Mishira (2001) advogam a necessidade de um melhor relacionamento entre as
diferentes profissões no interior das unidades de saúde, respeitando a autonomia de
cada profissional portador de saberes e competências próprias de sua formação.
Segundo as autoras, no processo de trabalho em saúde há uma interação social.
Quanto às facilidades para a sustentabilidade da Estratégia DOTS, citamse o envolvimento da equipe de saúde da família e o fornecimento de medicamentos
por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
Esses profissionais percebem os aspectos fortes do DOTS na sua
unidade como o trabalho em equipe e a segurança percebida com relação a
medicação fornecida.
O constante fornecimento de medicamento mostra o compromisso do
governo para se ter o controle da TB
De acordo com a OMS (2003), os tomadores de decisão desempenham
um papel fundamental para mudar a forma de pensar sobre os cuidados prestados,
bem como provocar mudanças também nas estratégias de intervenção adotadas
nos sistemas de saúde.
Conforme Monroe (2005), para o manejo da TB nos sistemas municipais,
é necessário que os gestores de saúde garantam as condições materiais
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necessárias ao adequado funcionamento e desempenho dos serviços que
desenvolvem as ações de controle da doença.
A falta de recursos materiais (dentre eles os medicamentos) ou
dificuldade de acesso aos mesmos merece atenção dos dirigentes, pois criam
obstáculos

ao

desenvolvimento

de

atividades

(COPQUE;

TRAD,

2005),

comprometendo a capacidade resolutiva dos serviços de saúde, bem como o
alcance dos compromissos sanitários assumidos pelos municípios, dentre eles as
metas de cura e detecção da TB (MONROE, 2005).
Da mesma forma o compromisso da equipe mostra um esforço coletivo
nessa forma de atenção primaria à saúde.

74

6.CONCLUSÃO

Foi possível concluir com a aplicação deste estudo, pontos relevantes
sobre a organização do DOTS no Distrito Sanitário Oeste, Natal/RN, como
abordarão os parágrafos seguintes.
A experiência dos profissionais na Estratégia de Saúde da Família é
relativamente recente, apesar da longa vivência na Atenção Básica e do longo
tempo de formação profissional.
A maioria dos profissionais refere trabalhar e conhecer o DOTS, apesar
de não entenderem que essa estratégia não se resume à supervisão do TS,
diagnóstico dos sintomáticos respiratórios e administração de medicamentos.
A maioria dos enfermeiros e ACS referiu ter recebido capacitações para o
trabalho no DOTS, no entanto, mais da metade dos agentes recebeu-a como forma
de capacitação, palestras. Mais preocupante ainda foi o fato de a maioria dos
médicos e auxiliares/ técnicos de enfermagem não ter recebido nenhum tipo de
capacitação.
Apesar da carência de treinamentos para os profissionais da ESF do
Distrito Sanitário Oeste, foi unânime a opinião dos sujeitos de que os gestores
municipais contribuem para a sustentabilidade do DOTS ao fornecerem recursos
materiais e medicamentos.
Quanto à Busca Ativa dos Sintomáticos Respiratórios todos os sujeitos
referiram que ela é realizada nas campanhas e como rotina de trabalho nas
unidades de saúde.
O diagnóstico utilizado pelos sujeitos é o exame de baciloscopia, sendo o
tempo de divulgação deste demasiadamente longo, ao comparar com outro estudo.
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O exame de Radiografia (Raio X) também foi indicado por parte dos profissionais
médicos para diagnosticar os casos de TB.
As supervisões do TS são realizadas na unidade de saúde e nas
residências dos pacientes, ficando as notificações sob a responsabilidade do
enfermeiro.
A

maioria

dos

profissionais

refere

conhecer

os

esquemas

medicamentosos que integram a tratamento destinado aos portadores de TB, sendo
imprescindíveis as atualizações nesse quesito.
Quanto às facilidades a maioria referiu o envolvimento da equipe e o
fornecimento de medicamentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde. As
dificuldades ou limitações se relacionaram à demora no resultado dos exames, à
falta de treinamentos para a equipe e à falta de envolvimento ou compromisso dos
pacientes de TB com o tratamento.
Portanto, entendemos que as ações realizadas pelos profissionais da ESF
do Distrito Sanitário Oeste se organizam mais no Tratamento Supervisionado, fato
esse observado nas suas percepções acerca do DOTS.
Pretende-se com esse estudo contribuir cientificamente para a construção
do conhecimento sobre a detecção dos casos de TB, oferecendo subsídios para
futuras pesquisas. Sugere-se a implementação de estudo de caso observacional no
referido distrito sanitário.
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APÊNDICE

UBS 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 11( )

FORMULÁRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES COM O PROFISSIONAL DE
SAÚDE

De acordo com diversos estudos realizados no Brasil e em outros países,
a Tuberculose ainda continua sendo uma doença presente na atualidade, uma vez
que o abandono do tratamento constitui a principal forma de resistência aos
fármacos e falência deste. A estratégia DOTS foi criada com o intuito de reduzir
estes casos, administrando as drogas de forma supervisionada.
No entanto, para que esta estratégia obtenha êxito, necessário se faz a
participação dos governantes, profissionais e interesse dos usuários em aderirem ao
tratamento.
Baseado nisso, gostaria de conhecer a sua percepção acerca do seu
trabalho nesta unidade com usuários em tratamento de tuberculose, especificamente
quanto à estratégia DOTS. Dessa forma, peço a sua colaboração para responder
aos seguintes questionamentos:

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E PROFISSIONAIS

1

Categoria profissional

(
(
(
(
(
(

) 1. Enfermeiro
) 2. Médico
) 3. ACS
) 4. Auxiliar de enfermagem
) 5. Técnico de enfermagem
) 6. Outro _________________

CATPROF[]
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2

Tempo de formação

__ ano(s) OU ___ mes(es)

TFORMAD[]

3
4

Idade
Sexo

__ano(s) OU ___ mês(es)
( ) 1. Feminino
( ) 2. Masculino

IDADE [ ]
SEXO [ ]

5

Tempo de trabalho em Atenção __ ano(s) OU __ mes(es)
Básica (UBS)
Tempo de trabalho na Equipe de __ ano(s) OU __ mes(es)
Saúde da Família

TPOUBS [ ]

6

TPOSF [ ]

INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO DE CONTROLE DE TUBERCULOSE NESTA
UNIDADE
7

Você trabalha no controle de ( ) 1. Sim
tuberculose nesta unidade?
( ) 2. Não

TCONT [ ]

8

Você conhece
DOTS?

CONHE [ ]

9

O que você entende por estratégia DOTS?________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ENTEND []

10

Quanto tempo você trabalha na __ ano(s) OU __ mes(es)
estratégia DOTS?
Você foi capacitado(a) para ( ) 1. Sim →Vai para pergunta
trabalhar na estratégia DOTS?
11a
( ) 2. Não→ Vai para pergunta
12

TDOTS [ ]

11

a

estratégia ( ) 1. Sim
( ) 2. Não

11a Qual(is) capacitação(ões) você ___________________________

realizou?

CAPAC [ ]

TCAPAC[ ]

___________________________
___________________________

12

Como ocorreu seu ingresso no
trabalho da estratégia DOTS?

INGRES [ ]

13

Como o município contribui para ( ) 1. Fornece treinamentos à equipe
a implementação do DOTS ( ) 2. Fornece recursos materiais
nesta unidade?
( ) 3. Fornece insumos
( ) 4. Fornece medicamentos
( ) 5. Todos os itens
( ) 6. Outro(s) _________________

CONTMU()
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14

É realizada a busca
sintomáticos respiratórios?

de ( ) 1. Sim – vai para a questão 15
( ) 2. Não – vai para a questão 16

15

De que forma?

16

Por quê não é realizada?

17

Como é feita a detecção e o ( ) 1. Baciloscopia
DETSIN ( )
diagnóstico dos sintomáticos ( ) 2. Somente pela observação de
respiratórios?
sinais e sintomas característicos da
patologia
( ) 3. Outro: _________________

18

Quanto tempo demora, em ( ) 1. ___ dias (TEMBA1)
média, para ser divulgado o ( ) 2. ___ semanas (TEMBA 2)
resultado de baciloscopia?
( ) 3. ___ meses (TEMBA 3)

TEMBA1 ( )
TEMBA2 ( )
TEMBA3 ( )

19

Quais as atividades que você ( ) 1. Supervisão dos pacientes sob
desenvolve
nesta
Unidade Tratamento Supervisonado (TS)
relacionada à estratégia DOTS? ( ) 2. Administração dos
medicamentos
( ) 3. Detecção (diagnóstico) dos
casos de tuberculose
( ) 4. Outra: _________________

ATDOTS ( )

20

Como é feita a supervisão do TS ( ) 1. Na própria unidade
nesta unidade?
( ) 2. Na residência onde mora o
usuário
( ) Outro: ___________________

TSUNID ( )

21

Quem faz a notificação dos (
casos nesta unidade?
(
(
(
(

NOTUNI ( )

22

Conhece
os
esquemas ( ) Sim
terapêuticos
utilizados
no ( ) Não
tratamento da tuberculose?

( ) 1. Rotina nas Unidades
( ) 2. Durante mobilizações/
campanhas
( ) 3. Outro: ________________

BSITOM ( )

FORMA ( )

PORQUE ()

) 1. Enfermeiro
) 2. Médico
) 3. Enfermeiro e médico
) 4. Enfermeiro ou médico
) 5. Outro profissional

ESTETB ( )
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23

24

Na sua opinião, quais as
facilidades
e
dificuldades
(limitações) na implementação
do DOTS nesta unidade?
Gostaria
de
comentário?

fazer

algum

FACDIF ( )

COMENT()

Obrigado pela sua participação!!
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