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RESUMO 

LOPES, R. H. A pessoa com tuberculose e o cuidado de si. Natal, 2013, 90p. Dissertação 

(Programa de Pós-Graduação em Enfermagem). Departamento de Enfermagem, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

A tuberculose é uma doença grave, com incidência e prevalência elevadas, sendo em muitos 

países um problema de saúde pública prioritário, persistindo com alta importância 

epidemiológica. Ao vislumbrar a pessoa com tuberculose é importante observar o seu cuidado 

de si, bem como as dificuldades imbricadas neste processo, visto que o mesmo pode estar 

repercutindo diretamente no processo saúde/doença. O objetivo deste estudo foi analisar o 

cuidado de si da pessoa com tuberculose. Estudo do tipo descritivo e abordagem qualitativa, 

realizado no Distrito Sanitário Oeste do município de Natal/RN. A coleta dos dados ocorreu 

por meio de uma entrevista semiestruturada orientada por questões relativas aos aspectos 

sociodemográficos e sobre a doença, tratamento e o cuidado de si, entre os meses de julho e 

setembro de 2012, e atendeu aos preceitos éticos de pesquisa com seres humanos. Para a 

análise dos resultados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo temática de Laurence 

Bardin, sob o prisma do referencial teórico-filosófico do cuidado de si discutido por Michel 

Foucault. A partir da análise emergiram duas categorias, sendo a primeira, Significado da 

tuberculose, com as subcategorias: tuberculose como tristeza e infelicidade e tuberculose 

como algo normal; e a segunda, Cuidado de si com tuberculose, a qual teve as subcategorias: 

cuidado de si como atenção para com a saúde, cuidado de si como satisfação de necessidades 

básicas e dificuldades para o cuidado de si. A tuberculose representa, para alguns, algo 

deveras triste, causando sofrimentos psicológicos; entretanto a outros apresenta-se como 

normalidade.  

O cuidado de si das pessoas com tuberculose, nesse estudo, é relativo, em grande parte, à 

busca de cuidados com a saúde e à satisfação de necessidades básicas. Sobre as dificuldades 

relacionadas à prática do cuidado de si, observa-se que estas estão atreladas à alimentação, 

tempo para o descanso, morosidade dos serviços de saúde para agendamento de consultas e 

exames, bem como ligadas aos hábitos e dependências na vida destas pessoas. Este estudo 

contribuiu para uma reflexão dos usuários com tuberculose sobre o cuidado de si, revelando 

aspectos que os profissionais de saúde devem atentar ao assistir a estas pessoas, sendo 

possível visualizar, na pressa cotidiana, a necessidade de um espaço e tempo para si mesmo. 

 

Palavras-chave: Tuberculose. Cuidado de si. Atenção Primária à Saúde. 



 

 

 

ABSTRACT 

LOPES, R. H. Person with tuberculosis and self care. Natal, 2013, 89 p. Dissertation 

(Nursing Post-Graduation Program). Nursing Department, Center of Health Sciences, Federal 

University of Rio Grande do Norte. 

 

Tuberculosis is a serious disease with high incidence and prevalence, and in many countries a 

priority public health problem, with persisting high epidemiological significance. Seeing the 

person with tuberculosis it is important to observe his/her self care, as well as the difficulties 

intertwined in this process, since it can be directly impacting the health/disease process. The 

aim of this study was to analyze the self care of people with tuberculosis. Descriptive study 

with qualitative approach, conducted in West Sanitary District of the city of Natal, RN. Data 

collection occurred through a semi-structured interview guided by questions concerning 

sociodemographic and about the disease, treatment, and self care, between the months of July 

to September 2012 and met the ethical precepts of research with human beings. To analyze 

the results we used the technique of thematic content analysis of Laurence Bardin, through the 

prism of the theoretical-philosophical self care discussed by Michel Foucault. From the 

analysis emerged two categories, the first being, Meaning of tuberculosis, with subcategories: 

tuberculosis as sadness and unhappiness and tuberculosis as a normal issue, and the second, 

Beware yourself to tuberculosis, which had subcategories: self care as attention to the health 

care of oneself as satisfaction of basic needs and difficulties to self care. Tuberculosis 

represents for some people, something really sad, causing psychological suffering, however 

the other presents as normal. 

Self care of persons with tuberculosis in this study are related in great part to seek health care 

and the satisfaction of basic needs. About the difficulties related to the practice of self-care, it 

is observed that these are tied to food, time for rest, slowness of health services for scheduling 

appointments and tests, as well as related habits and dependencies in the lives of these people. 

This study contributed to a reflection of the users with tuberculosis and self care, revealing 

aspects that healthcare professionals should pay attention to watch these people, being able to 

see everyday on the run, the need for a space and time for oneself. 

 

Keywords: Tuberculosis. Self Care. Primary Health Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A tuberculose é uma doença grave, com incidência e prevalência elevadas, sendo em 

muitos países considerada um problema de saúde pública prioritário. É conhecida há bastante 

tempo, porém os estudos existentes ainda não são suficientes para minimizar seus impactos na 

saúde da população, persistindo com alta importância epidemiológica, produzindo sofrimento 

e perdas econômicas. 

No Brasil, é uma das doenças infecciosas que têm importância no perfil de morbidade, 

o que causa impactos para a população; e mesmo com o advento do tratamento 

medicamentoso antimicrobiano que veio reduzir a mortalidade, a incidência ainda permanece 

alta em todas as regiões do país (BARATA, 2008). 

 Como medidas para o controle da doença, várias ações foram desenvolvidas ao longo 

dos tempos, algumas galgando êxito, outras mostrando-se ineficientes. O controle da 

tuberculose em nosso país é uma atividade compartilhada pelas três esferas de governo e 

baseia-se especialmente na detecção e diagnóstico precoce das pessoas acometidas, bem como 

no tratamento adequado de todos os casos (BRASIL, 2010c). 

A tuberculose geralmente acomete pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade 

social e sua transmissão se torna facilitada em estados de desnutrição, alcoolismo e doenças 

que reduzem a capacidade imune, além da influência das condições de moradia, 

especialmente os aglomerados de pessoas intradomiciliares, em ambientes úmidos, com pouca 

ventilação (BARATA, 2008). 

Em 2008, dados do Ministério da Saúde (MS) apontaram que o percentual de cura da 

tuberculose foi de 72% e o de abandono ao tratamento foi de 9,9%, enquanto as metas 

nacionais e internacionais são de atingir pelo menos 85% de cura e reduzir o abandono a 

menos de 5%. Neste sentido, ainda estamos distantes da meta pactuada e a situação da doença 

continua sendo um grande problema (BRASIL, 2010a). 

O tratamento da tuberculose é disponibilizado de forma gratuita na rede pública de 

saúde, sendo a atenção básica o lócus prioritário para a sua realização. Embora se observem 

os esforços para garanti-lo o mais próximo possível dos locais de moradia ou trabalho das 

pessoas acometidas com a doença, assegurar a adesão das pessoas ao tratamento é tarefa 

deveras preocupante, tendo em vista o elevado número de abandono do tratamento (BRASIL, 

2010c). 

Uma das orientações desenvolvidas, nos últimos anos, que tem sido recomendada para 

o controle da tuberculose é a estratégia do tratamento supervisionado, como medida efetiva 
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para este controle, capaz de assegurar a adesão do paciente ao tratamento e com isso reduzir, 

entre outros pontos negativos, o abandono do que ainda é marcante (SILVA, 2007). 

O abandono do tratamento é definido como o caso em que o doente, após iniciar o 

tratamento para tuberculose, deixou de comparecer à unidade de saúde por mais de trinta dias 

após o último aprazamento. Esta é sem dúvidas uma grande preocupação nacional, tendo em 

vista que pode contribuir com a emergência da multirresistência, que é marcante em vários 

países – no Brasil, segundo dados do MS, em 2010 ocorreram 611 casos de tuberculose 

multirresistente (TBMR) (BRASIL, 2008; BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, nas situações de pessoas com multirresistência, os casos de 

retratamento (recidiva e reingresso após abandono) são os que apresentam maior importância 

epidemiológica, devido à maior probabilidade de evoluir para um desfecho desfavorável do 

tratamento. Isto ocorre pois estas pessoas já realizaram um tratamento anterior por tempo 

superior a 30 dias, o que pode levar ao desenvolvimento de resistência a algum medicamento 

(BRASIL, 2012). 

Um aspecto que merece ser destacado ao vislumbrar pessoas com tuberculose é que, 

em geral, elas apresentam pouco conhecimento sobre sua doença, tratamento e as ações que 

realizam para cuidar de si mesmo, visando não apenas à manutenção de práticas que venham 

a garantir uma saúde física, mas, sobretudo, um espaço de reflexão pessoal que o leve a 

melhor compreender a situação de saúde e doença que vivencia e buscar atitudes adequadas 

diante desse processo. 

Observando tal necessidade de cuidado de si, sabe-se que o cuidado, de uma forma 

ampla e geral, não é algo novo; ao contrário, é desenvolvido desde os primórdios da 

humanidade e está intimamente ligado ao processo de vida, adoecimento e morte dos seres 

humanos (SANTOS; RADÜNZ, 2011).  

O cuidado é algo que existe enquanto forma ética de relação para consigo e com os 

outros, representando, segundo Boff (2004), uma atitude e não apenas um ato, que envolve 

além de atenção, zelo e desvelo, uma ocupação, preocupação e responsabilização com o outro. 

Dentro deste cuidado, pode-se fazer uma discussão acerca do cuidado de si. 

 O cuidado de si é um conceito/ação debatido, dentre outros pensadores, pelo filósofo 

Michel Foucault em duas de suas principais obras: em História da sexualidade 3, sobre o 

cuidado de si, e em A hermenêutica do sujeito, transcrição de um de seus últimos cursos 

ministrados no Cóllege de France em 1982. Nesta última obra, Foucault resgata pensamentos 

de vários teóricos em diferentes momentos históricos, fazendo relação com o tema do cuidado 

de si. 
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 À guisa de considerações iniciais, o cuidado de si mesmo, ou epiméleia heautoû, pode 

representar uma atitude para consigo, com os outros e com o mundo; implica certa maneira de 

estar atento ao que se pensa e ao que se passa no pensamento; e ainda representa algumas 

ações que são desenvolvidas de si para consigo, pelas quais nos assumimos, nos modificamos, 

nos purificamos, transformamos e transfiguramos (FOUCAULT, 2010). 

Este cuidado de si, para Foucault, é o esforço que a pessoa desenvolve para que possa 

vir a alcançar a serenidade da alma, a qual apenas é conseguida quando os males físicos do 

corpo não a afetam (FOUCAULT, 2010). 

Embora o tema cuidado de si discutido por Foucault inclua em seu escopo uma 

concepção filosófica, ele também pressupõe uma prática de si; assim, este estudo tem o 

propósito de analisar o que as pessoas com tuberculose conhecem e realizam segundo o 

cuidado de si mesmo. 

Esta necessidade existe e é de grande importância, por haver um expressivo número de 

pessoas que abandonam o tratamento, algumas vezes pela falta de adesão, ou aquelas que não 

buscam os serviços quando manifestam sinais e sintomas típicos da doença, como também 

outras que realizam o tratamento de forma incorreta e contribuem com a persistência de 

bacilíferos positivos na comunidade, estimulando a resistência às drogas de combate à 

tuberculose.  

Através desse entendimento, percebe-se que a vivência dessas pessoas com o cuidado 

de si talvez não faça parte do seu cotidiano quando elas vivenciam o processo saúde-doença, 

ao passo que a implicação necessária delas para com seu tratamento nem sempre é observada. 

Tal problemática é multifacetada e possivelmente encontre respaldo no longo tempo de 

tratamento para a tuberculose e no estigma que a doença carrega, bem como no pouco 

esclarecimento e conhecimento sobre a doença e o tratamento pela população. 

Desse modo, o cuidar de si mesmo da pessoa com tuberculose, em alguns casos, não é 

perceptível em sua forma geral, ou mesmo em seu modo particular de cuidados com a saúde, 

quando se observa que alguns doentes permanecem por longo período realizando o tratamento 

de forma incorreta, o que causa impacto não apenas nos indicadores de saúde, mas 

principalmente na vida destas pessoas. 

Com isso, analisar o cuidado de si da pessoa com tuberculose inclui também conhecer 

como ela cuida de si, e também o que sabe sobre este cuidado, bem como de que forma 

vivencia esse cuidado ao realizá-lo em seu cotidiano. 

O interesse para a realização desta pesquisa sobre a tuberculose surgiu por ocasião da 

participação no grupo de pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e 
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Enfermagem (PAESE), cujo tema tuberculose fazia parte de alguns dos projetos coordenados 

pelo mesmo, em parceria com outro de maior abrangência, em nível nacional, o Grupo de 

Estudos Operacionais em Tuberculose (GEOTB), com sede localizada na Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 

Por outro lado, a problemática da tuberculose já nos instigava desde o período 

acadêmico e, atualmente, devido a aproximações profissionais com a temática, levou-nos a 

compreender a importância e necessidade desta pesquisa. Primeiro por vislumbrar as 

contribuições que ela pode trazer para as pessoas acometidas pela tuberculose, especialmente 

as que apresentam dificuldades em seguir o tratamento e alcançar a cura dessa doença; 

segundo pelas contribuições para a sociedade, para os profissionais de saúde e instituições de 

pesquisa que se focalizam em estudos dessa natureza, pelo conhecimento científico resultante. 

 O estudo possibilitará aos profissionais de saúde que atuam diretamente com pessoas 

com tuberculose melhor compreender o cuidado de si desenvolvido por estas, o que poderá 

subsidiar medidas de intervenção a estas direcionadas. 

 Além do que, de acordo com a busca realizada em várias bases de dados, apesar de ser 

uma concepção de estudo crescente na área da saúde moderna, não se encontra na literatura 

relação do cuidado de si com a tuberculose, o que se espera ser uma forma de ampliação deste 

objeto de estudo. 

Portanto, este trabalho se justifica pela relevância do problema, atualidade e 

emergência do tema para a saúde pública, e poderá trazer uma contribuição científica valiosa, 

especificamente para as práticas assistenciais e epidemiológicas à pessoa com tuberculose.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar o cuidado de si da pessoa com tuberculose. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Compreender o entendimento dos entrevistados sobre a tuberculose; 

 Conhecer as ações/práticas de cuidado de si desenvolvidas por pessoas com 

tuberculose; 

 Identificar se há dificuldades para pessoas com tuberculose realizarem o cuidado de si. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 Este capítulo se constitui da fundamentação teórica de alguns conceitos relacionados 

com a temática em estudo com vista a sua melhor compreensão, bem como do referencial 

teórico adotado. 

Dessa forma, apresentam-se, inicialmente, algumas informações sobre a situação 

epidemiológica atual da tuberculose no mundo e, especificamente, no Brasil e no Rio Grande 

do Norte, além de aspectos sobre o tratamento da doença, bem como os conceitos e a 

teorização sobre o cuidado de si a partir das ideias de Michael Foulcault, finalizando com a 

relação do cuidar de si com a tuberculose. 

3.1 O contexto mundial, nacional e local da tuberculose  

 

A tuberculose é um problema de saúde pública que acomete milhares de pessoas em 

todo o mundo, em especial nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. É uma das 

doenças infecciosas mais antigas, bastante conhecida e vulnerável ao tratamento 

medicamentoso, entretanto permanece como um dos principais agravos à saúde em âmbito 

global (BARREIRA, GRANGEIRO, 2007). 

Causada pelo Mycobacterium tuberculosis, bactéria também denominada Bacilo de 

Koch, conhecida desde 1882, é uma doença que está presente na história da humanidade há 

séculos e recebeu ao longo dos tempos muitas denominações, antes de conceituar-se 

tuberculose, a saber: tísica, consunção, peste branca e mal do peito. Estas denominações 

derivam de alguns sinais e sintomas que a doença manifesta e foram responsáveis por muito 

estigma para com seus doentes e familiares (REZENDE, 2004).  

 Sobre a tuberculose, Ruffino-Netto (2002) ressalta que historicamente ela foi um 

problema, de certa forma, deixado de lado pelas autoridades em alguns locais, acreditando 

que, por se conhecer a enfermidade, sua fisiopatologia, diagnóstico, esquemas terapêuticos e 

medicamentos, ela se tratasse de um caso resolvido. Isto, porém, não pode sobrepujar a 

necessidade de levar estes recursos à população e garantir o uso efetivo dos mesmos, quando 

estão disponíveis (RUFFINO-NETTO, 2002). 

A tuberculose pode se apresentar de forma pulmonar e extrapulmonar, sendo 

manifestada em diversas estruturas do corpo humano, tais como ossos, genitais, cérebro, 

pulmões, gânglios, laringe, sendo contagiosa a depender do potencial bacilífero do portador, 

nos casos em que se manifesta nas vias respiratórias (pulmonar ou laríngea), através de 
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gotículas expelidas pelo doente por meio da fala, tosse ou espirro. Esta transmissão ocorre 

quando o doente não recebe o tratamento adequado em tempo oportuno (BRASIL, 2010c). 

Destarte, o potencial bacilífero do portador está associado à positividade da 

baciloscopia do escarro, sendo este exame a primeira medida recomendada a ser aplicada aos 

sintomáticos respiratórios da doença, que são quaisquer pessoas que apresentem tosse por 

tempo igual ou superior a três semanas (BRASIL, 2010c).  

Esta busca do sintomático respiratório, embora seja evidenciada como um simples 

procedimento, na realidade é uma ação complexa que requer dos profissionais conhecimentos 

que vão além de habilidades técnicas específicas (NOGUEIRA et al., 2007). 

A tuberculose está geralmente ligada à pobreza e à má distribuição de renda, 

aglomerados de pessoas, urbanização acelerada, estados de vulnerabilidade, como populações 

em situações de rua, presidiários, bem como as pessoas que estão com queda nas defesas do 

sistema imunológico, devido a diabetes, terapias imunodepressoras, infecção pelo HIV, entre 

outros (HIJJAR; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001). 

Sobre esta doença, no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 2009 a incidência de tuberculose foi de 9.4 milhões de casos e prevalência de 14 

milhões de casos, sendo também elevada a coinfecção da tuberculose com o HIV (WHO, 

2010).  

Essa elevada coinfecção tuberculose/HIV/AIDS, bem como a história de tratamento 

anterior e a resistência aos fármacos disponíveis para o tratamento, vem preocupando as 

autoridades sanitárias mundialmente (CAMPOS et al., 2000). 

Estes casos que materializam uma incidência e prevalência elevada são mais 

assustadores quando se constata que praticamente 80% da carga da tuberculose concentram-se 

em 22 países considerados prioritários em casos da doença. Esta é uma realidade alarmante, 

ainda mais por saber que o Brasil está entre estes 22 países (BRASIL, 2010c).  

Assim, o panorama da tuberculose no Brasil mostra-se extremamente preocupante, 

seja considerando a situação do país como um todo ou apenas por regiões (HIJJAR; 

OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2001).  

No Brasil, a região responsável pela maior notificação de casos de tuberculose é a 

Sudeste, seguida pela região Nordeste, sendo que esta em 2011 teve notificados 19.235 casos 

novos da doença (BRASIL, 2012). 

O Rio Grande do Norte (RN) é um Estado localizado na região Nordeste do Brasil e, 

segundo dados preliminares do IBGE, no último senso populacional, conta com uma 
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população de aproximadamente 3.168.133 habitantes, estes sendo distribuídos em 167 

municípios (IBGE, 2010). 

O RN é apontado como um Estado que possui seis municípios considerados 

prioritários para o controle da tuberculose, através dos critérios definidos pelo MS, que leva 

em consideração: tratar-se de capitais; relação entre o número de habitantes e o coeficiente de 

incidência da doença; coeficiente de incidência de HIV maior que a média nacional, bem 

como elevado número de óbitos por tuberculose (BRASIL, 2006). 

Observando-se estes critérios, foram definidos os municípios prioritários: Ceará-

Mirim, Macaíba, Mossoró, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Em 2011 o RN 

teve taxa de incidência de aproximadamente 30,7 casos por 100.000 habitantes, com 982 

casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN). Por sua 

vez, o número de óbitos por tuberculose em 2010 foi de 63, um número elevado, quando 

pensamos que são muitas vidas interrompidas pela ação de uma doença que tem cura e 

tratamento gratuito há várias décadas (RIO GRANDE DO NORTE, 2010; BRASIL, 2012). 

Segundo dados do MS, em 2008, o percentual de abandono do tratamento de 

tuberculose no Estado do RN esteve em torno de 8,0%, índice que, embora se mantenha em 

nível mais baixo que os indicadores nacionais, causa preocupação, devido às consequências 

deste abandono no que se refere à resistência aos tuberculostáticos padronizados, bem como a 

persistência do potencial bacilífero do doente, a depender do momento em que houve este 

abandono (BRASIL, 2010a). 

No município de Natal, capital do Estado e um dos municípios prioritários para o 

controle da tuberculose, no ano de 2010 o número de casos novos foi de 517, indicando que a 

doença permanece com elevados índices, impactando nos indicadores de morbidade do 

município e refletindo no panorama do Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

Estes dados relacionados à tuberculose no Estado são preocupantes, pois não podemos 

assegurar que representam a realidade, tendo em vista que pode haver uma subnotificação da 

doença, bem como do número de pessoas que abandonam o tratamento nos vários municípios, 

o que teria impactos mais significativos nos indicadores epidemiológicos. 

A tuberculose no RN não destoa do cenário nacional e se mostra como uma doença 

preocupante que exige a união de esforços dos profissionais de saúde, gestores e da população 

em geral para atingir as metas nacionais e internacionais, contribuindo com o controle da 

doença no país. Tal controle, para ser alcançado, necessita articular estratégias que incluam os 

aspectos humanitários, sociais e de saúde pública (BRASIL, 2010b). 
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A problemática da tuberculose se mostra tão relevante no país que a doença vem sendo 

inserida na agenda da saúde brasileira, e seu controle é considerado área estratégica prioritária 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com indicadores para serem monitorados e 

avaliados (SCATENA et al., 2009). 

O controle da tuberculose baseia-se na detecção precoce das pessoas acometidas e seus 

comunicantes, para que recebam diagnóstico e tratamento apropriados e em tempo oportuno. 

Com isso, observa-se que a doença encontra-se inserida no modelo de vigilância em saúde 

proposto atualmente como um novo modo tecnológico de produção das práticas de saúde. 

O tratamento da tuberculose é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de 

forma gratuita, e atualmente vem sendo recomendada a sua descentralização dos níveis 

centrais dos Estados para os municípios, sendo inserido na Atenção Primária à Saúde (APS). 

No Brasil, a APS comumente denominada Atenção Básica (AB) é caracterizada por um 

conjunto de ações de saúde, individuais e coletivas, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde. Está orientada pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, vínculo e 

continuidade, humanização, responsabilização, acessibilidade e coordenação do cuidado, bem 

como da participação social (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é o espaço prioritário para a 

organização AB, visto que ela se encontra mais coerente com o delineamento do SUS e, 

enquanto estratégia de organização, de acordo com Brasil (2008, p. 6), vem propor:  

 

A reorganização das práticas de saúde que leve em conta a necessidade de 

adequar as ações e serviços à realidade da população em cada unidade 

territorial, definida em função das características sociais, epidemiológicas e 

sanitárias.  

 

 O estudo de Sá et al. (2011, p. 4) aponta que a ESF tem o potencial de transformar as 

práticas de atenção à saúde, especialmente por facilitar o acesso das pessoas aos serviços de 

saúde. Relacionada ao controle da tuberculose, a ESF apontou avanços no que se refere à 

 

[...] presença de equipe multiprofissional, disponível em 40 horas semanais, 

desenvolvendo ações de prevenção, cura, reabilitação e realizando visitas 

domiciliares; a identificação precoce das pessoas sintomáticas respiratórias, 

a prioridade de atendimento do doente de TB nas USFs, a disponibilidade de 

medicamentos e a oferta de exames de baciloscopia. 

 



25 

 

Além de a tuberculose ter seu controle como uma meta da estratégica da ESF, esta foi 

inserida no Pacto Pela Vida 2006, propondo-se uma meta de controle da doença, que seria 

atingir pelo menos 85% de cura em casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a 

cada ano (BRASIL, 2006; BRASIL, 2007). 

Contudo, em 2008 dados do MS apontam que o percentual de cura da tuberculose foi 

de 72% e o de abandono do tratamento foi de 9,9%, enquanto as metas nacionais e 

internacionais são de atingir pelo menos 85% de cura e reduzir o abandono a menos de 5%. 

Neste sentido, ainda estamos distantes da meta pactuada, e a situação da doença continua 

sendo um grande problema (BRASIL, 2010a). 

Assim, diante do elevado índice de abandono do tratamento, Vieira e Ribeiro (2008, p. 

163) vêm nos elucidar que  

 

Assegurar a regularidade na tomada dos medicamentos e a manutenção do 

tratamento pelo tempo recomendado tem sido o ponto crítico para o sucesso 

dos esquemas terapêuticos padronizados da TB e do controle da cadeia de 

transmissão. 

 

Scatena et al. (2009) analisaram as dificuldades de acesso dos doentes de tuberculose 

aos serviços de saúde, e evidenciaram que nos municípios estudados a descentralização das 

ações de controle da tuberculose para a ESF não apresenta desempenho satisfatório para o 

acesso ao diagnóstico. Realidade que deve ser observada com cautela para que não possamos 

incorrer no equívoco de acreditar que a ESF não é a forma de tratamento mais adequada para 

o controle da tuberculose.  

Apesar de ser uma doença que já possui tratamento há algum tempo, é uma doença 

recrudescente, que ainda persiste elevando os índices de morbidade e mortalidade de muitos 

países e do Brasil. Em alguns países até se pode falar que é uma doença reemergente, porém, 

em nosso país, “a tuberculose não é problema de saúde pública emergente e tampouco 

reemergente. Ela é um problema presente e ficante há longo tempo” (RUFFINO-NETTO, 

2002, p. 51). 

Neste ínterim, tendo conhecimento dos principais gargalos para o controle da 

tuberculose, torna-se necessário compreender como as pessoas acometidas por esta doença 

estão implicadas neste processo. Toda esta discussão remete a um tema importante quando se 

pensa no controle da doença: o cuidado. 

A APS, enquanto lócus prioritário para o controle da tuberculose, é um espaço em que 

se realiza o cuidado para as pessoas acometidas. Dessa forma, faz-se necessário discutir não 
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somente o cuidado prestado pelos profissionais de saúde, visto que este tema encontra-se 

bastante destacado, mas, sobretudo, estudar o cuidado que as pessoas têm para consigo 

próprias. Nesse sentido, discute-se o cuidado de si, proposto por Michel Foucault. 

 

3.2 O cuidado de si  

 

O cuidado de si é um tema abordado nas obras de Foucault A hermenêutica do sujeito 

e História da sexualidade 3: o cuidado de si, sendo a primeira elaborada a partir do curso 

ministrado pelo autor no Cóllege de France nos anos 1981 e 1982, poucos anos antes de sua 

morte. 

O cuidado de si, ou epiméleia heautoû, pode representar uma atitude para consigo, 

com os outros e com o mundo, e implica certa maneira de estar atento ao que se pensa e ao 

que se passa no pensamento; e ainda representa algumas ações que são desenvolvidas de si 

para consigo, pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, transformamos 

e transfiguramos (FOUCAULT, 2010). 

É o cuidado de si, uma condição de necessidade universal, em que o conhecimento de 

si é o caminho que conduz as pessoas para uma busca da sabedoria e de um conhecimento 

realmente profundo de si mesmas, de forma que, a partir deste, podem-se conhecer as ações 

para cuidar de si mesmo (SANTOS; RADÜNZ, 2011).  

O tema do cuidado de si encontra-se inserido numa reflexão filosófica abordando a 

relação entre sujeito e verdade que historicamente foi marcada pela expressão gnôthi seautón, 

famoso preceito délfico do “conhece-te a ti mesmo”. Para Foucault, este preceito, que ganhou 

mais destaque que a epiméleia heautoû, na verdade aparece  

 

[...] como uma das formas, uma das consequências, uma espécie de 

aplicação concreta, precisa e particular, da regra geral: é preciso que te 

ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas 

cuidados contigo mesmo. É nesse âmbito, como que no limite desse cuidado, 

que aparece e se formula a regra “conhece-te a ti mesmo” (FOUCAULT, 

2010, p. 6). 

 

O cuidado de si é estudado por Foucault (2010) em três vertentes ou momentos 

históricos, sendo o momento socrático-platônico o surgimento do cuidado de si na reflexão 

filosófica; o modelo “helenístico” como o período da idade de ouro da cultura de si, do 

cuidado de si mesmo, nos séculos I e II d.C.; e os séculos IV-V, representando a mudança da 

ascese filosófica pagã para o ascetismo cristão. Assim, o cuidado de si é uma noção marcante 
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desde o “pensamento helenístico e romano na antiguidade, até o limiar do cristianismo, tendo 

inspirado a filosofia antiga, em especial a Sócrates” (SILVA, 2011, p. 11). 

Na Grécia, o cuidado de si tem sua emergência e toma forma de teoria do cuidado de 

si no diálogo chamado Alcibíades, e Sócrates por este fato é considerado o “inventor” desta 

teoria no período Clássico. Segundo Foucault, no diálogo Alcibíades, o cuidado de si aparece 

como forma de este rapaz aceder ao poder político. Sócrates orienta que antes de dominar a 

cidade ele precisava reconhecer e ocupar-se de si próprio, e que 

 

Não se pode governar os outros, não se pode bem governar os outros, não se 

pode transformar os próprios privilégios em ação política sobre os outros, 

em ação racional, se não se está ocupado consigo mesmo. Entre privilégio e 

ação política, este é, portanto, o ponto de emergência da noção de cuidado de 

si (FOUCAULT, 2010, p. 35). 

 

No Alcibíades, a necessidade de ocupar-se consigo mesmo se faz relevante também 

como forma de superar uma educação fraca que o rapaz havia recebido, constituindo-se um 

déficit pedagógico frente aos demais. O diálogo com Sócrates leva-o a perceber sua 

ignorância e a descobrir a ignorância da ignorância, o que o leva à necessidade de cuidar de si, 

sobretudo através do conhecimento de si mesmo. 

Neste cuidado de si, há a importância de haver a figura de um mestre, visto que o 

cuidado é algo que tem sempre a necessidade de passar pela relação com o outro que é o 

mestre. 

 

O mestre é aquele que cuida do cuidado que o sujeito tem de si mesmo e 

que, no amor que tem pelo seu discípulo, encontra a possibilidade de cuidar 

do cuidado que o discípulo tem de si próprio (FOUCAULT, 2010, p. 55). 

 

Sócrates, além de ser tido como o pai da filosofia ocidental, foi considerado um mestre 

do cuidado de si, ao passo que exortava os jovens e a todos que dele se aproximavam a cuidar 

de si mesmos como uma forma de alcançar a verdade e a salvação a si. Afirmava muitas vezes 

aos que encontrava que estes se ocupavam com tantas coisas, fortuna, reputação, fama, 

honrarias, mas não se ocupavam com eles mesmos (FOUCAULT, 2010). 

A tarefa de se ocupar consigo não possuía nesse contexto qualquer propósito de 

vigilância com vistas a punições ou coerções, mas constituía-se num valor antigo da cultura 

grega, o qual “colocava a alma acima das riquezas, das conquistas militares e da própria 

honra” (GÓES, 200-, p. 3).  
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O momento socrático-platônico com o Alcibíades foi considerado o ponto de partida 

na história de estudos consagrados ao cuidado de si (FOUCAULT, 2010).  

Foucault ressalta que o cuidado de si, postulado por Sócrates, que foi o homem do 

cuidado de si, vai ser considerado, portanto, como o momento do primeiro despertar e deve 

ser encarado como 

[...] uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, 

cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio 

de movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da 

existência (FOUCAULT, 2010, p. 9). 

 

 

A salvação nesse momento histórico aparece como algo que se busca durante toda a 

vida, sendo o sujeito o único responsável por este estado. A meta da salvação seria, pois, a de 

atingir a finalidade de tornar-se imune e inacessível às perturbações, aos infortúnios causados 

por acontecimentos exteriores que podem afetar a alma. Dois termos com que vem representar 

esta salvação são ataraxia (ausência de perturbação) e a autarcia (autossuficiência) 

(FOUCAULT, 2010). 

O cuidado de si neste primeiro momento apresentado é algo que não está claro como 

que possível a todos. Ele se mostra como uma atitude para a qual é preciso dispor de 

capacidade, tempo e cultura, sendo considerado um comportamento de elite (FOUCAULT, 

2010). 

Algumas pessoas são consideradas como o outro polo em relação à prática de si, sendo 

chamadas de stultus, ou seja, aquele que esta à mercê de tudo, que é totalmente aberto ao 

mundo exterior e que recebe as representações deste mundo sem as examinar e analisar. 

Assim, em geral necessitam de um “mestre” que deve ter o papel de retirar a pessoa deste 

estado de stultitia (FOUCAULT, 2010).  

Outra descrição que Foucault faz sobre o cuidado de si, já observando uma evolução 

histórica em A hermenêutica do sujeito, é a descrição das técnicas do cuidado de si utilizadas 

nos séculos I e II d.C., sendo esta época considerada pelo autor como a idade de ouro do 

cuidado de si. Nesta época surgiram correntes filosóficas como o estoicismo, o epicurismo e o 

cinismo que tiveram representantes dedicados a pensar e viver de forma que as ações 

desenvolvidas por eles os levassem ao governo de si mesmo, à serenidade. A partir de 

pesquisas sobre correspondências entre pensadores desta época, com a elaboração de 

conceitos sobre o cuidado de si, surge essa obra de Foucault (SULSBACK, 2012). Neste 

mesmo período, o cuidado de si tornou-se  
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[...] uma arte autônoma, autofinalizada, valorizando a existência inteira. Foi 

o período da idade de ouro do cuidado de si que se transformou numa cultura 

de si. Havia como objetivo o retorno a si e a constituição do “eu” e a 

intensificação da relação consigo pela qual o sujeito se constitui enquanto 

sujeito responsável pelos seus atos (CASTRO; VIANA; BARA, 2010, p. 

1278). 

 

Segundo Foucault (2011), o cuidado de si, após ter ganhado sua consagração com 

Sócrates, foi colocado no centro de uma arte da existência e acabou por extrapolar o seu 

quadro filosófico de origem, ganhando conotações de uma cultura de si. Segundo o mesmo 

autor,  

 

Por essa expressão é preciso entender que o princípio do cuidado de si 

adquiriu um alcance bastante geral: o preceito segundo o qual convém 

ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre 

numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou forma de uma atitude, de 

uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver; desenvolvidas, 

aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, dando 

lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a 

instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a 

elaboração de um saber (FOUCAULT, 2011, p. 50). 

 

 

Com isso, o cuidado de si implica ser um princípio geral que marcou a própria ética, 

ao passo que “incitava os indivíduos a ocuparem-se consigo próprios, cuidar de si, através de 

práticas variadas, de diferentes exercícios elaborados ao redor desta ideia” (LUGER, 2011, p. 

7). 

No período conhecido como período helenístico, marcado por profundos avanços na 

ciência e no conhecimento, quando surgiram escolas filosóficas importantes, vale ressaltar 

aquelas destacadas por Foucault e que tiveram importância para o cuidado de si, como o 

epicurismo, estoicismo, cinismo, entre outras (FOUCAULT, 2010). 

De maneira geral, todas estas escolas, derivadas do helenismo, buscaram a felicidade e 

o prazer, entretanto de forma moderada e sempre partindo de si, mantendo uma serenidade 

que não lhes permitia “sofrer” com os acontecimentos. Não buscavam muitas coisas externas 

e materiais para alcançar a felicidade. Tais escolas filosóficas apontavam uma espécie de 

estilo de vida para as pessoas que desejavam segui-las. 

Com o cuidado de si, o sujeito passa a ser levado a se observar, realizar uma análise 

sobre si mesmo, reconhecendo-se como sujeito de prazer e desejo, sendo uma forma de o 

indivíduo “constituir a parte mais secreta de sua subjetividade” (PETERSEN, 2011, p. 9015). 
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Com isso, Foucault aponta o cuidado de si neste período helenístico – neoclássico ou 

idade de ouro do cuidado de si – não como algo apenas teórico, mas, sobretudo, como 

pressupondo atividades práticas em que 

 

Ocupar-se de si não é uma sinecura. Existem os cuidados com o corpo, os 

regimes de saúde, os exercícios físicos sem excesso, a satisfação, tão medida 

quanto possível, das necessidades. Existem as meditações, as leituras, as 

anotações que se tomam sobre livros ou conversações ouvidas, e que mais 

tarde serão relidas, a rememoração das verdades que já se sabe mais de que 

convém apropriar-se ainda melhor (FOUCAULT, 2011, p. 56). 
 

Este apelo para cuidar de si e ocupar-se de si mesmo ganhou tanto destaque no período 

helenístico e romano que se transformou em uma espécie de fenômeno cultural, sendo esta 

noção de cuidado de si historicamente ampliada e multiplicada em suas significações 

(GONÇALVES, 2011). 

 O cuidado de si estaria imbricado, neste período, em três regimes específicos, que 

aparecem como domínios da aplicação das práticas de si, quais sejam: regime dietético, 

econômico e erótico. O regime dietético relaciona-se geralmente com atividades básicas como 

o sono, repouso, alimentação, higiene (banhos), exercícios, meditações, sendo uma espécie de 

regime de saúde. O regime econômico é aquele que dota o homem de capacidade para viver, 

inclusive dando condições para o regime dietético. Já o regime erótico é o relacionado ao 

amor, entendido, grosso modo, como as maneiras de relacionar-se com os outros 

(FOUCAULT, 2010; SULSBACK, 2012).  

Além destas práticas, algo também constituinte do cuidado de si são as técnicas de 

provação, caracterizadas por momentos em que, em geral, experimenta-se superação de dores, 

fome, perdas, resistência ao acúmulo de bens materiais, visando, após vivenciar estas provas, 

o fortalecimento de si mesmo. Estas adversidades levam à capacidade de preparação para as 

privações eventuais, mostrando que o pior dos infortúnios não privará do indispensável, sendo 

quem pratica estas provações capaz de suportar o que conseguiu tolerar algumas vezes 

(FOUCAULT, 2010). 

Para uma prática do cuidado de si, as pessoas precisam reconhecer o que lhes faz bem, 

representando o melhor para si, bem como necessitam saber como minimizar aquilo que lhes 

possa causar prejuízos ou danos (SANTOS; RADÜNZ, 2011). 

Cuidar de si pressupõe uma prática de liberdade e, para exercê-la, é preciso ocupar-se 

de si, cuidar de si, longe de uma perspectiva egoísta ou individualista, mas de forma a se 
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aperfeiçoar, buscando a superação de “apetites, dos desejos e paixões que possam dominar-

nos” (LUNARDI et al., 2004, p. 934). 

Assim, revela-se uma essência prática de que este cuidado de si pressupõe, de tal 

forma para Epicteto, e representa uma espécie de “privilégio-dever, um dom-obrigação que 

nos assegura a liberdade obrigando-nos a tomar-nos nós próprios como objeto de toda nossa 

aplicação” (FOUCAULT, 2011, p. 53).  

Um conceito importante no cerne do cuidado de si e que teve importância na 

antiguidade foi o conceito de parrhesia, este sendo uma atitude de franqueza e abertura do 

coração e do pensamento ao outro, representando uma técnica usada entre médico e paciente, 

mestre e discípulo, que visa à modificação, à transformação do sujeito, pautando-se sempre na 

verdade, de forma que “aquele a quem se endereça a fala se encontre em uma situação tal que 

não necessite mais do discurso do outro” (FOUCAULT, 2010, p. 340). 

Neste contexto, o cuidado de si, não mais como no período socrático-platônico, passa 

a ser um princípio válido para todos e que deve ser seguido durante toda a vida, todo o tempo, 

para o qual não se tem uma idade específica para iniciar e acabar (FOUCAULT, 2011). 

É no período grego e romano que o cuidado de si passa a assumir um caráter de 

liberdade, de forma que passa a ser tomado enquanto postura ética (OLIVEIRA, 2007). 

Foucault ressalta que, de acordo com os Diálogos de Epicteto, na natureza o homem é 

o ser a quem foi confiado o cuidado de si mesmo, sendo esta uma diferença essencial entre 

este e os animais, de forma que o homem deva zelar por si próprio (FOUCAULT, 2011). 

Na prática de si, corrente no período helenístico, a prática que é desenvolvida possui 

um caráter de formação, ao passo que visa preparar o indivíduo não para uma especificação 

profissional, mas  

 

[...] formá-lo para que possa suportar, como convém, todos os eventuais 

acidentes, todos os infortúnios possíveis, todas as desgraças e todos os 

reveses que possam atingi-lo. Trata-se, consequentemente, de montar um 

mecanismo de segurança [...] (FOUCAULT, 2010, p. 86). 

 

Assim, acredita-se que seria o cuidado de si uma forma não apenas de manter-se em 

um estado físico, psíquico e biológico saudável, visando à tranquilidade e serenidade da alma, 

mas também uma forma de resistir a alterações nestes estados que porventura venham a 

ocorrer. 
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Destarte, a prática de si, de acordo com Foucault, vem se impor sobre erros, sobre 

maus hábitos, de deformação, de dependências estabelecidas, incrustadas e trata de abalar. 

Com isso, 

 

[...] A prática de si implica que o sujeito se constitua face a si próprio, não 

como um simples indivíduo imperfeito, ignorante e que tem necessidade de 

ser corrigido, formado e instruído, mas sim como um indivíduo que sofre de 

certos males e que deve fazê-los cuidar, seja por si mesmo, ou por alguém 

que para isso tem competência (FOUCAULT, 2011, p. 62). 

 

Esta fase da cultura de si, para Foucault (2010), vem representar uma aproximação 

com a busca por cuidados médicos, não mais como uma forma de manter vigor físico, o qual 

era uma meta almejada quando a ginástica e demais exercícios faziam parte da vida e da 

formação de um homem livre. Tal busca representa uma maior atenção ao corpo, que talvez 

possa ser fruto da ampliação dos conhecimentos nas áreas da Medicina que o período 

helenístico legou (FOUCAULT, 2010).  

O cuidado de si possui uma nítida aproximação com a Medicina; de tal forma que 

Foucault relata, a partir da fala de Musonius, que a função dos filósofos junto à alma é 

semelhante à do médico junto ao corpo. Para o cuidado de si, segundo os epicuristas, essa 

articulação entre a alma e a saúde do corpo é muito marcante, de forma que ocupar-se consigo 

será, a um tempo, ocupar-se com a própria alma e com o próprio corpo. Assim, esta 

aproximação entre Medicina e cuidado de si leva a um efeito, que precisa ser observado, de 

grande ligação psíquica e corporal, constituída como centro desse cuidado (FOUCAULT, 

2010). 

A atenção com o cuidado de si passa a ser ampliada quando se atinge um ponto tal que 

há um intercâmbio e uma comunicação entre os males do corpo e os da alma, de maneira que 

“os maus hábitos da alma podem levar a misérias físicas enquanto que os excessos do corpo 

manifestam e sustentam as falhas da alma” (FOUCAULT, 2011, p. 62). 

A última fase do cuidado de si apontada por Foucault refere-se à passagem da ascese 

filosófica pagã para o ascestismo cristão. Sobre este período não é realizado longo 

debruçamento teórico, tendo em vista que representa o momento em que há uma inversão 

desta necessidade de si. A busca a si não é mais algo que se tem de forma espontânea, e sim 

como forma de anular-se para alcançar e enxergar o divino em si mesmo (FOUCAULT, 

2010).   

A salvação neste contexto difere da outrora existente, quando antes a meta era atingir 

um estado de plenitude e calmaria na alma, uma ausência de perturbação e autossuficiência 
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em si mesmo. No ascetismo cristão, passa a salvação a ser algo que ganha conotação 

paradoxal entre mal e bem, um alcançar outra vida, a luz, a verdade, sendo que a condição 

para isso é a renúncia a si mesmo, a exegese de si (decifração dos processos e movimentos 

secretos da alma) e a relação circular entre a verdade revelada por Deus e o conhecimento de 

si (FOUCAULT, 2010; GRABOIS, 2011). 

Assim, o cuidado de si no período cristão pode ser traduzido como algo pronto, que 

teve sua revelação aos homens feita por Deus, com verdades já interpretadas, sendo estas os 

referenciais de toda sabedoria humana (GONÇALVES, 2011). 

De forma geral, o cuidado de si foi abordado por Foucault como centrado em três 

modelos que se sucederam uns aos outros: o modelo socrático-platônico ou platônico, o 

modelo helenístico e o modelo cristão. Sendo que destes é o modelo helenístico aquele que 

ganhou menor ênfase, entretanto sendo o responsável por constituir o eu como o objetivo a 

alcançar. 

É reconhecendo que o cuidado de si implica também em uma prática que ousamos 

fazer a articulação deste conceito filosófico com o cuidado de si existente entre as pessoas 

com tuberculose. 

 

3.3 O cuidar de si e a tuberculose 

 

A tuberculose é uma infecção crônica que pode causar alterações marcantes na vida 

das pessoas acometidas, algumas das quais por muitas vezes desenvolvem práticas não 

coerentes com a manutenção adequada da saúde. 

Como a doença se manifesta mais frequentemente em populações de baixa renda, em 

geral estas não contam com uma estrutura de recursos para manter um padrão de alimentação, 

sono, repouso e lazer, necessários para obter melhores condições de vida e saúde, impactando 

nos domínios do cuidado de si, quando resgatamos os regimes dietético e econômico, citados 

anteriormente.  

Pelo cuidado de si, de acordo com Foucault (2010), o ponto de maior atenção para esta 

prática de si ocorre no momento em que os males do corpo podem intercambiar-se com os da 

alma, numa relação de afetamento simultânea. Com isso, a tuberculose é uma doença que em 

geral não passa despercebida, devido à sua sintomatologia, o que certamente pode levar a 

pessoa acometida a sofrimentos não apenas físicos, mas também psicológicos, repercutindo 

em todo seu modo de ser e estar no mundo.  
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Outro agravante é que geralmente as pessoas com tuberculose possuem hábitos e/ou 

dependências, como alcoolismo e tabagismo, ligados muitas vezes à situação socioeconômica 

em que se encontram, o que impacta diretamente na adesão ao tratamento, sendo evidenciado 

por elevados índices de abandono e não adesão ao tratamento, o que reflete no cuidado de si 

destas pessoas. 

O abuso de álcool e de drogas ilícitas são hábitos e dependências importantes, que 

afetam diversas áreas da vida do indivíduo, ainda mais quando estes hábitos ocorrem em 

pessoas com tuberculose (ALBUQUERQUE et al., 2007). Nesses casos, em geral o desfecho 

do tratamento é o abandono, impactando de forma negativa no controle da doença. A relação 

destas comorbidades com o abandono do tratamento foi percebida em muitos estudos em 

nível nacional e mundial (PAIXÃO; GONTIJO, 2007; CULQUI et al., 2005; SOZA 

PINEDA; PEREIRA; BARRETO, 2005). 

É válido ressaltar que em pessoas com tuberculose a baixa escolaridade, e até mesmo 

o analfabetismo, parece ser uma condição frequente entre as pessoas que abandonam o 

tratamento ou têm baixa adesão ao mesmo (BRASIL, 2012), o que implica no cuidado de si, 

visto que tais aspectos podem influenciar para o não seguimento correto do tratamento 

prescrito, ou mesmo interferir na manutenção de hábitos de vida saudáveis. 

A associação da baixa escolaridade com o abandono do tratamento por pessoas com 

tuberculose foi observada em alguns estudos e, em geral, estes usuários possuíam outros 

hábitos incoerentes com o cuidado de si, como o alcoolismo e o uso de drogas (RIBEIRO et 

al., 2000; OLIVEIRA; MOREIRA, 2000; FERREIRA; SILVA; BOTELHO, 2005). 

Sobre a associação entre pouca escolaridade e o desfecho do tratamento, em 

levantamento feito pelo Ministério da Saúde (2012), revela-se que o encerramento dos casos 

de tuberculose nesses casos apresenta o percentual de cura de 66,4% e o de abandono é 

superior a 9,5%, em contraponto aos 77,2% de cura e 6,3% de abandono nas pessoas com 

mais de oito anos de estudo.  

São marcantes também os casos das pessoas que ao perceberem melhora dos sinais e 

sintomas clínicos da doença com impressão de cura ou ao sentirem desconforto pelos efeitos 

do tratamento abandonam o mesmo, materializando a baixa adesão (FERREIRA; SILVA; 

BOTELHO, 2005; PAIXÃO; GONTIJO, 2007; MVÉ et al., 2010).  

Esta situação de abandono com a melhoria clínica deve ser observada com atenção 

pelos profissionais de saúde, tendo em vista que ela geralmente ocorre nos primeiros dois a 

três meses de tratamento, o que torna este período crucial para que seja reforçada a 

importância do seguimento do esquema pelo tempo recomendado (BRASIL, 2008).  
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Assim, essas pessoas são consideradas grupos prioritários, visto que suas ações podem 

não corresponder de forma coerente com o cuidado de si, fato que pode impactar não apenas 

sua vida, mas a saúde das pessoas em seu entorno, nos casos em que há bacilífero positivo. 

De acordo com Foucault (2011), o cuidado de si se revela como algo que além de ser 

um princípio válido para toda a vida, deve ser encarado como um estilo de vida, uma maneira 

de ser e estar no mundo, em suas relações consigo mesmo e com o outro. Ao passo que 

quando a pessoa se cuida, ela cuida para que os outros com os quais convive também não 

venham a perecer (FOUCAULT, 2010). 

As situações acima citadas refletem que o desconhecimento sobre a doença, o 

tratamento, seu modo de transmissão e ainda o estigma que a mesma possui podem levar as 

pessoas a situações não coerentes com o cuidado de si.  

Dessa forma, é responsabilidade dos profissionais de saúde estimular, fazer o papel 

como que de um mestre para as pessoas, com orientações pertinentes sobre a tuberculose, seu 

tratamento e outras dúvidas que estas possam vir a ter. 

Relacionando este papel com o cuidado de si, podemos imaginar que os profissionais 

de saúde representariam o outro que poderia auxiliar as pessoas a sair da situação de stultitia, 

em relação à doença, tendo com eles um diálogo verdadeiro e visando à autonomia do outro. 

Em um estudo realizado na Colômbia por Garzón e Páez, evidenciou-se que as 

principais alterações de padrões funcionais das pessoas com tuberculose relacionaram-se a 

atividades e exercícios, nutrição e metabolismo, padrão cognoscitivo-perceptual e padrão de 

autopercepção e autoconceito. Estas alterações têm impactos significativos no cuidado de si, 

visto que criam uma alta vulnerabilidade física, psicológica e social (GARZÓN; PÁEZ, 

2011).   

O cuidado de si da pessoa com tuberculose não pode ser percebido como isolado das 

demais atividades que o indivíduo faz em benefício de sua vida e da sua saúde, contudo deve 

ser estimulado no sentido de alcançar um equilíbrio, promovendo melhorias no nível de 

saúde. 

Compreendendo-se ser este tema pertinente, considerando que o cuidado de si, 

segundo Foucault (2010), remonta a períodos tão longínquos, faz-se necessário uma breve 

explanação sobre o conceito de saúde concebido por este estudo, entendendo que é um 

aspecto multifacetado e multideterminado da existência do ser e teve/tem várias acepções a 

depender do momento histórico em que se analisa. 

A saúde, tal como se compreende neste estudo, representa não apenas um estado de 

ausência de doenças; para além, vem a ser uma forma que integra a qualidade de vida, ao 
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passo que vem a ser um direito fundamental do ser humano e é determinada pela alimentação, 

moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, 

acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990). 

Pensando a qualidade de vida na perspectiva acima, ela pode ser obtida quando se tem 

acesso aos determinantes supracitados; entretanto, não se pode olvidar que a qualidade de 

vida também pode ser considerada algo muito subjetivo e particular, de forma que o próprio 

sujeito é o único capaz de avaliá-la. Assim, a saúde talvez seja um estado de razoável 

harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade (SEGRE; FERRAZ, 1997).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, conceituada 

por Cervo, Bervian e Silva (2007) como aquela que faz observação, registros, análise e 

correlação de fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, sendo realizada na 

perspectiva de analisar com precisão as características do fenômeno estudado. 

Por sua vez, a abordagem qualitativa acontece em razão de esta se concentrar em um 

fenômeno sobre o qual há pouco estudo, que não foi claramente identificado, de forma a 

realizar uma sondagem mais aprofundada (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

De acordo com Creswell (2010), neste tipo de pesquisa o pesquisador procura 

estabelecer o significado de um fenômeno sob o ponto de vista dos participantes. Com isso, 

esta pesquisa poderá revelar o conhecimento sobre a doença e as ações sobre o cuidado de si 

das pessoas acometidas pela tuberculose.  

 

4.2 Cenário da pesquisa 

 

O município de Natal é pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte, localizando-se 

no Nordeste brasileiro, e sua população, segundo o censo demográfico do IBGE (2010), é de 

803.739 habitantes. 

A estrutura de saúde de Natal revela que o município é administrativamente dividido 

em distritos sanitários, correspondendo a cada área geográfica, como Distritos Leste, Oeste, 

Norte e Sul, sendo o Distrito Norte subdividido em I e II, devido à grande área do local, 

totalizando cinco distritos sanitários.  

Os serviços de saúde responsáveis pelo controle da tuberculose em Natal contam com 

a estrutura de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), além 

de um hospital terciário de referência, de grande porte. 

Este estudo foi desenvolvido em UBS pertencentes ao Distrito Sanitário Oeste, visto 

que é neste distrito que há uma maior incidência e notificação de casos de tuberculose no 

município, considerando cada distrito isoladamente, de forma que, dos 517 casos novos no 

município de Natal em 2010, 182 foram registrados por este distrito e, em 2011, foram 126 

casos registrados da doença.  
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O Distrito Sanitário Oeste abrange os bairros: Nordeste, Bom Pastor, Nova Cidade, 

Cidade Nova, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Dix-Sept Rosado, Monte Líbano, Nossa 

Senhora de Nazaré, Quintas, Novo Horizonte e Guarapes, os quais possuem população em 

áreas de grande vulnerabilidade social e concentram, segundo dados de 2010, 

aproximadamente 27% da população de Natal (NATAL, 2012).  

A rede de serviços de saúde que tem responsabilidade no controle da tuberculose conta 

com 14 unidades de saúde, as quais são do tipo UBS, Unidades de Saúde do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e USF, tendo na área um total de 32 equipes de 

Saúde da Família, distribuídas nas várias unidades. É neste distrito que também se localiza o 

Hospital Giselda Trigueiro, que é a referência para a tuberculose e demais doenças infecciosas 

no município (NATAL, 2012). 

O controle da tuberculose no Distrito Sanitário Oeste é feito de forma preferencial na 

atenção básica, com atividades de busca ativa dos sintomáticos respiratórios, diagnóstico e 

tratamento das pessoas acometidas pela doença, notificação dos mesmos junto ao Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), além de uma interface com o Laboratório 

Central de Saúde Pública (LACEN) e com o próprio Hospital Giselda Trigueiro, buscando a 

referência e a contrarreferência dos pacientes lá atendidos.  

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

A população desta pesquisa foi constituída por todas as pessoas com tuberculose em 

tratamento nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário Oeste do Município de Natal. 

Como critérios de inclusão, foram definidos: ter idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os 

sexos, que estejam fora do sistema prisional e tenham dois meses ou mais de tratamento, 

tomando por base que o tratamento regular tem duração de seis meses e após dois meses 

poder-se-ia melhor observar as ações de cuidado de si frente à tuberculose. Estes critérios se 

justificam, pois implicam na possibilidade de uma melhor visualização dos conhecimentos 

sobre a doença e ações de cuidado de si nos usuários acometidos pela doença. 

Segundo informações do Núcleo de Epidemiologia do Distrito Sanitário Oeste, no ano 

de 2011, registrou-se um total de 126 casos novos de tuberculose em tratamento nas diversas 

unidades de saúde, dado esse que corresponde à população desse estudo. Assim, optou-se por 

realizar a entrevista com no mínimo uma pessoa acometida pela doença, em tratamento e de 

cada unidade de saúde deste distrito, de modo que foi entrevistado um total de quatorze 
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participantes, selecionados através de sorteio, desde que atendessem aos critérios iniciais de 

inclusão do estudo e observando ainda o ponto de saturação das respostas. (MINAYO, 2004). 

 

4.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

Inicialmente enviou-se uma carta de apresentação à Secretaria Municipal de Saúde, 

visando obter a liberação para realizar o estudo nas Unidades de Saúde do Distrito Sanitário 

Oeste, do município de Natal (APÊNDICE-A).  

Após parecer positivo na carta de anuência do gestor municipal, fez-se o primeiro 

contato com a responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Distrito Sanitário 

Oeste, falando-se sobre o projeto de pesquisa e seus objetivos, com o parecer favorável do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (ANEXO-A) e a Carta de Anuência (ANEXO-B) para 

a autorização final da Direção do Distrito Oeste. 

Após essa autorização, identificou-se o livro de registro e notificação dos casos de 

tuberculose, o qual fica na sede do distrito e possui as informações dos usuários acometidos 

pela tuberculose e os dados de acompanhamento durante o seu tratamento.  

Numa primeira triagem, identificaram-se os usuários em tratamento há pelo menos 

dois meses, que atenderam aos critérios estabelecidos e estavam vinculados às Unidades de 

Saúde do referido Distrito. 

De posse dessas informações, procedeu-se a seleção por sorteio, através de números 

aleatórios em cada Unidade Básica de Saúde. Decidiu-se sortear três pessoas com tuberculose 

em cada unidade, de maneira que sempre tivéssemos pessoas de reserva para as 

eventualidades de uma impossibilidade de contato com um deles. 

Dessa forma, algumas unidades de saúde continham um número de pessoas que 

possibilitou a realização da seleção deste número, entretanto outras não possuíam doentes que 

se enquadravam nos critérios de inclusão e outras não tinham nenhuma pessoa cadastrada com 

tuberculose no período da seleção. 

Assim, para garantir o número de participantes selecionados, realizou-se, quando 

necessário, a coleta com mais de uma pessoa da mesma unidade, seguindo o critério de 

observação das unidades que possuíam maior número de casos, bem como a facilidade de 

localização.  

Dos participantes pré-selecionados para o estudo, quatro foram excluídos do estudo: 

um deles havia abandonado o tratamento, um estava internado com complicações da doença 

sem capacidade de responder a entrevista, outro teve mudança de diagnóstico e outro tratava-
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se de um ex-presidiário que durante o tratamento voltou ao sistema prisional. De posse dos 

nomes dos usuários e endereços, contataram-se as UBS e USF para a identificação dos 

mesmos através do apoio dos ACS. 

A partir dessa seleção, alguns contatos iniciais foram feitos com a ajuda dos ACS; 

identificaram-se as datas de consultas e/ou visitas domiciliares agendadas, para realizar o 

primeiro contato. Nessas ocasiões, a pesquisadora se apresentava e explicava sobre a pesquisa 

e seus objetivos, ao mesmo tempo em que os convidava a participar. Caso aceitassem, 

indagava-se qual melhor data e local para a entrevista e consensualmente planejava-se o 

próximo encontro. 

Assim, as entrevistas foram realizadas em locais mais viáveis e adequados aos 

participantes, das quais cinco aconteceram em espaços das unidades básicas de saúde e nove 

no próprio domicílio. Em geral, não houve rejeição na participação de cada um dos 

selecionados e ressalta-se a importância dos ACS com a presença e o apoio junto à 

pesquisadora. 

 

4.5 Instrumentos de coleta dos dados 

 

As informações foram coletadas por meio de uma entrevista semiestruturada com 

roteiro de questões abertas contemplando, além de informações de identificação pessoal, 

sobre a doença e o tratamento, outras questões que abordam o conhecimento do usuário sobre 

sua doença, seu tratamento, bem como sobre o conhecimento e as ações sobre o cuidado de si 

(APÊNDICE-B). 

A entrevista, segundo Minayo (2004), é, ao lado da observação participante, uma das 

técnicas bastante usadas para coleta de dados. Dentre as várias modalidades que pode assumir, 

a entrevista pode ser semiestruturada quando, segundo Honninggmann (apud MINAYO, 

2004), realizar a combinação de perguntas fechadas e abertas, de forma a garantir ao 

entrevistado a opção de falar sobre o tema em questão, de modo a não ter respostas 

predefinidas pelo entrevistador.  

 

4.6 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 Após os participantes terem recebido as informações necessárias sobre a pesquisa, 

conforme descrito adiante, e aceitarem participar da mesma, fez-se a leitura conjunta e em voz 
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alta, e solicitou-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE C). 

 Os participantes foram informados de que o anonimato e o sigilo seriam mantidos, 

não revelados em hipótese alguma, sendo nosso principal objetivo analisar o cuidado de si da 

pessoa com tuberculose. O anonimato dos sujeitos foi garantido identificando-se as 

entrevistas de acordo com a ordem de realização, recebendo denominações de entrevistado 1 a 

entrevistado 14. 

Portanto, a entrevista do tipo semiestruturada, acompanhada de roteiro de questões, 

dividiu-se em duas partes: 1ª) parte: referente às informações pessoais dos participantes; e 2ª) 

parte: as questões próprias ao conhecimento do usuário sobre sua doença, tratamento e 

cuidado de si, as quais foram gravadas pela pesquisadora, utilizando-se um aparelho gravador 

para som e voz, a partir da permissão dos participantes e da assinatura do Termo de 

Consentimento de Gravação (APÊNDICE D). 

Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, 

no que se refere à pesquisa com seres humanos, e a coleta de dados somente se realizou após a 

pesquisa ter recebido aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e parecer favorável sob protocolo de nº 

334/11(ANEXO- A), CAAE 0362.0.051.000-11 (BRASIL, 1996). 

Assim, as entrevistas foram realizadas no período entre julho e setembro de 2012, no 

horário da manhã ou tarde, conforme conveniência do entrevistado, tendo uma duração média 

de 30 minutos.  

 

4.7 Procedimentos para análise dos dados 

 

 Para a análise das informações resultantes das entrevistas, foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, do tipo temática, proposta por Bardin (2011), ancorada no referencial 

teórico-filosófico sobre o cuidado de si proposto por Michel Foucault. A análise de conteúdo, 

segundo Bardin, constitui-se de um 

 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 44).  
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 Nesse sentido, através das mensagens e do conteúdo a respeito do conhecimento sobre 

a doença e do cuidado de si dos usuários com tuberculose, realizou-se uma análise de 

conteúdo temática por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores 

reconstruídos a partir desses resultados obtidos (BARDIN, 2011). 

A análise de conteúdo temática ou categorial, proposta por Bardin (2011), consiste na 

descoberta dos núcleos de sentido presentes na comunicação, sendo sua presença e frequência 

indicativos de fato significativos para a análise. Neste tipo de análise, o tema é geralmente 

utilizado como unidade de registro para estudar as motivações de opiniões, de atitudes, de 

valores, de crenças, de tendências etc. 

O processo de análise de conteúdo temática ocorre em três fases: a primeira, de pré-

análise; a segunda, de exploração do material; e a terceira, do tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação (BARDIN, 2011). 

 Na primeira fase da análise de conteúdo, ou fase de pré-análise, organizaram-se as 

ideias centrais do conteúdo obtido, através de sua identificação em uma leitura flutuante das 

respostas dos participantes.  

Após uma leitura exaustiva através de um exercício de focalização mental, buscaram-

se os significados emergentes dos conteúdos das falas, e, por meio desse exercício, 

determinaram-se as unidades de registro e de contexto; as primeiras se configuram em 

palavras-chave que compõem as categorias, enquanto que a unidade de contexto se baseia no 

referencial que permeia e destaca as palavras-chave. 

 Segundo Bardin (2011), a unidade de registro corresponde ao significado que deve ser 

codificado, ou seja, é o fragmento do conteúdo que servirá como base para posterior 

categorização. Essa unidade pode ser representada por um tema, uma palavra ou frase, as 

quais possibilitem o estudo das opiniões, atitudes, valores, crenças, dentre outros. Por sua vez, 

a unidade de contexto serve como alicerce à compreensão da unidade de registro, podendo ser 

a frase inserida no contexto da palavra ou um parágrafo que constitui e delimita o tema. 

Na fase seguinte, a da exploração do material, que de acordo com Bardin (2011) é a 

fase mais demorada por requerer do pesquisador um trabalho de codificação, decomposição 

ou enumeração, os dados brutos são transformados para o alcance do núcleo de compreensão 

do texto. Esse processo é sugerido através da elaboração de uma grelha de categorias, na qual 

se agregam e classificam as informações provenientes das entrevistas, fazendo emergir as 

categorias após o exercício de aproximação dos significados das comunicações, de acordo 

com a regularidade com a qual são mencionados. 
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Na última fase de análise de conteúdo temática, da qual emergiram as categorias 

resultantes, procederam-se a análise e a discussão na perspectiva do referencial teórico-

filosófico do cuidado de si. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Este capítulo apresenta os resultados alcançados nesta pesquisa, após a organização e a 

análise do conteúdo obtido dos participantes sobre o seu conhecimento relacionado à doença 

tuberculose e ao cuidado de si nesse processo de saúde e doença. 

 A princípio, apresentam-se, no quadro 1, algumas variáveis sociodemográficas  dos 

participantes e, no quadro 2, algumas relacionadas à própria tuberculose e ao tratamento.  

 Por sua vez, os resultados da análise do conteúdo das questões abertas, após 

submetidos à análise de conteúdo temática, foram  agrupados de acordo com os temas centrais 

de cada questão, definidas em duas categorias, as quais possuem subcategorias e encontram-

se esquematicamente representadas no quadro 3. 

A categoria I, denominada Significado da tuberculose, aponta as subcategorias 

Tuberculose como tristeza e infelicidade, e Tuberculose como algo normal. 

Da categoria II, intitulada Cuidado de si com Tuberculose: ações práticas e 

dificuldades, emergiram as subcategorias Cuidado de si como execução de prescrições; 

Cuidado de si como satisfação de necessidades básicas; e Dificuldades para o cuidado de si. 

 

5.1 Caracterização dos participantes e do seu tratamento para tuberculose 

  

 Do total de doentes identificados em tratamento para tuberculose no período desse 

estudo, obteve-se uma amostra de 14 usuários que, após terem conhecimento da pesquisa, 

aceitaram o convite para participar. O Quadro 1 apresenta a caracterização dos usuários 

participantes conforme as variáveis sociodemográficas, e o Quadro 2 as informações 

relacionadas à tuberculose e seu tratamento. 
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                    Quadro 1: Caracterização dos entrevistados quanto a aspectos 

sociodemográficos – período de julho/setembro de 2012 

Características sociodemográficas Número absoluto de 

entrevistados/ média 

 
Sexo  

Feminino 7 

Masculino 7 

Idade  

Média 45,43 anos 

Estado civil  

Casado 2 

Solteiro 3 

União estável 5 

Separado 3 

Viúvo 1 

Escolaridade  

Sem escolaridade  3 

Ensino fundamental incompleto  6 

Ensino Fundamental completo  1 

Ensino Médio incompleto  2 

Ensino Médio completo  1 

Nível Superior incompleto 1 

Renda familiar  

Até 1 salário mínimo (até R$ 622,00) 10 

1 a 3 salários mínimos 3 

3 a 6 salários mínimos 1 

Situação de moradia  

Própria 9 

Alugada  5 

Pessoas com quem coabita  

Média  4,7 pessoas 

Ocupação   

Auxiliares de serviços gerais  2 

Construção civil 2 

Comerciantes 3 

Catador para a coleta seletiva do lixo  2 

Manicure 1 

Do lar 1 

Lavadeira 1 

Estudante 1 

Técnica em enfermagem 1 

Religião  

Católico 11 

Evangélico 3 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 

 

Dos quatorze participantes entrevistados, sete são do sexo masculino e sete do sexo 

feminino, com média de idade de 45,43 anos, sendo a menor idade 18 anos e a idade máxima 

65 anos. Os resultados relacionados demonstram que, neste estudo, há uma igualdade em 
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número entre o sexo masculino e o feminino, o que não condiz com a realidade nacional e 

mundial, que aponta a tuberculose como doença que acomete em sua maioria homens 

(BRASIL, 2010c). 

Com relação à faixa etária acometida, de fato a média de idade dos entrevistados 

representa o acometimento pela doença em fase produtiva da vida, o que corrobora com o 

perfil epidemiológico nacional da doença, apontado pelo Ministério da Saúde (2010c), e 

confirma o achado de Alcântara et al. (2012), que, em seu estudo, encontraram uma média de 

42,62 anos. 

Sobre o estado civil, dois deles são casados, três solteiros, cinco possuem união 

estável, um é viúvo e três são separados. Esses achados revelam divergências com o estudo de 

Alcântara et al. (2012), no qual quase 70% dos entrevistados eram solteiros ou casados.  

Com relação à escolaridade, seis possuem Ensino Fundamental incompleto, três não 

possuem escolaridade, dois possuem Ensino Médio incompleto, um Ensino Fundamental 

completo, um Ensino Médio completo e um com Superior incompleto. Estes dados 

corroboram com o encontrado na literatura, revelando que é uma doença que acomete pessoas 

com menor escolaridade. Em estudo realizado em Duque de Caxias (RJ), encontrou-se o 

maior número de casos de tuberculose em pessoas com escolaridade baixa, apresentando 

mediana de seis anos (BELO et al., 2010).  

A baixa escolaridade, além de ser fator presente na maioria dos casos de notificação de 

pessoas com tuberculose, ainda representa a maior chance de desfechos negativos ao 

tratamento, caracterizado pelo número de abandono e óbitos, os quais são maiores entre as 

pessoas analfabetas e o de cura é menor nestas pessoas do que nas com mais de oito anos de 

escolaridade (BRASIL, 2012).  

Por sua vez, quanto à renda familiar, tomando por base o valor do salário mínimo em 

janeiro de 2012, no valor de R$ 622,00, dez dos participantes relataram renda de até um 

salário mínimo, outros três entre um e três salários, e apenas um participante informou ter 

renda familiar de três a seis salários mínimos.  

Com relação à renda, os dados apontam que a doença acomete pessoas com baixa 

renda, tendo em vista que a maior parte destas possui renda familiar de até três salários 

mínimos. Somando isto a um número elevado de pessoas convivendo e dependendo desta 

renda, traduz-se parte da grande problemática social que cerca a tuberculose.  

A relação da tuberculose com a pobreza foi percebida também pelo estudo de Santos 

et al. (2007), em que a renda média das pessoas responsáveis pelo domicílio foi considerada 
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baixa; o Ministério da Saúde (2012) revelou ser a pobreza fato marcante em ao menos 23% 

das pessoas acometidas pela doença.  

A situação de moradia dos participantes demonstra que nove dos participantes residem 

em casa própria e outros cinco em alugada. 

Com relação aos familiares com os quais residem, treze deles residem com familiares 

e apenas um sozinho. A média de pessoas por residência é de 4,7 pessoas, sendo o mínimo 

uma pessoa e o máximo sete pessoas. 

Sobre o tipo de ocupação que realizam, dois são auxiliares de serviços gerais, outros 

dois trabalham na construção civil como pedreiros, três trabalham com comércio, sendo um 

deles em feira livre e um vendedor ambulante; outros dois ainda informaram trabalhar com 

coleta seletiva do lixo, outra informou ser manicure, uma do lar, uma lavadeira, uma 

estudante e uma técnica em enfermagem. Destes, onze informaram não manter ocupação no 

período dessa pesquisa e atualmente, e três relataram continuar nas suas atividades 

profissionais.  

A tuberculose é marcadamente uma doença que produz impactos econômicos 

profundos às pessoas acometidas, especialmente, pois, devido à sua sintomatologia e estigma 

associados, pode levar ao afastamento do mercado formal de trabalho, através de atestados, ou 

mesmo à incapacidade de desempenhar as funções, quando autônomos. 

Segundo a Previdência Social (2013), no Brasil é garantido o benefício do auxílio 

doença ao trabalhador segurado, mesmo que este não tenha cumprido o prazo mínimo de 12 

meses de contribuição junto ao órgão, quando da ocorrência de tuberculose ativa; entretanto 

tal situação exclui aquelas pessoas que não estão inseridas no mercado formal de trabalho, e 

tampouco realizam o pagamento da contribuição previdenciária, o que as leva a cessar as 

atividades econômicas durante o tratamento, impactando ainda mais na renda familiar.  

A respeito da religião desses usuários, onze relataram ser católicos e três evangélicos, 

sendo que alguns afirmam não serem assíduos à prática religiosa, não participando de missas 

ou cultos.  

O fato de participar de uma religião pode representar, a depender da compreensão que 

o líder religioso (padre, pastor etc.) tenha sobre a tuberculose, um auxílio ou até um 

empecilho ao tratamento (SILVA et al., 2007). 

O estudo realizado por Silva et al. (2007) revelou ainda que houve abandono do 

tratamento de pessoa com tuberculose motivado pela influência do líder religioso, o qual 

atribuía a cura da doença unicamente ao poder divino. Contudo acredita-se na potencialidade 
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que estes agentes sociais podem representar para o controle da doença, caso possam tornar-se 

parceiros dos profissionais de saúde na divulgação de orientações sobre ela. 

Em relação ao tipo de tuberculose, conforme se pode observar no Quadro 2, dez deles 

apresentavam o tipo pulmonar, e quatro o tipo extrapulmonar, sendo que estas formas 

extrapulmonares eram: cutânea, intestinal, óssea e pleural. Estes achados coincidem com os 

dados de que a tuberculose pulmonar é a predominante em notificações, o que é revelado, 

dentre outros estudos, em Watanabe e Ruffino-Netto (2001), bem como em Moreira et al. 

(2004).  

 

Quadro 2: Caracterização dos entrevistados com tuberculose sobre a doença e seu tratamento 

– período de julho/setembro de 2012 
Características sobre a doença e o 

tratamento 
Número de 

entrevistados/média 
Tipo de Tuberculose   

Pulmonar 10 

Extrapulmonar 4 

Média do tempo de tratamento 3,7 meses 

Presença de comunicantes 14  

Comunicantes acompanhados 12 

Comunicantes não acompanhados 2 

Modalidade do tratamento  

Autoadministrado 10 

Supervisionado 4 

Recebimento de auxílio (cesta básica) 14 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 

Sobre o tempo de tratamento para tuberculose, a média mostra 3,7 meses, da qual o 

mínimo tempo era de dois e o máximo de oito meses, referindo-se a um caso que precisou 

ampliar um pouco mais o tratamento, por não ter alcançado a cura em seis meses. 

Quanto à presença de comunicantes, todos confirmaram possuir, pois mesmo o 

participante que relatou morar sozinho informa que frequenta diariamente a residência de 

outros familiares. Desse modo, dos quatorze usuários acometidos pela tuberculose que 

relataram a presença de comunicantes, doze deles afirmaram que seus comunicantes 

receberam atendimento e foram acompanhados pelo serviço de saúde, e os outros dois falaram 

que os comunicantes não receberam acompanhamento do serviço de saúde. 

O controle dos comunicantes, de acordo com Brasil (2011), é uma atividade que se 

revela como meio importante para prevenir o adoecimento e diagnosticar precocemente casos 

de doença ativa na população. Deve ser realizado pelos profissionais envolvidos no controle 

da tuberculose e, mesmo que os contatos com maior chance de adoecimento sejam os que 
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convivem com pessoas bacilíferas, todos os contatos de casos de tuberculose devem ser 

avaliados, o que não se observou neste estudo a partir das falas dos entrevistados (BRASIL, 

2011). 

Sobre a modalidade de tratamento, dez responderam ser do tipo autoadministrado, e 

quatro do tipo supervisionado, sendo que a supervisão é feita, em geral, pelo Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), na residência do paciente.  

Todos os entrevistados relataram recebimento de auxílio durante o tratamento, e os 

quatorze afirmaram ter recebido cesta básica. Alguns deles receberam o leite no início, 

entretanto este benefício havia sido excluído há alguns meses. O recebimento deste auxílio 

alimentar é um benefício concedido pela prefeitura do município a todas as pessoas em 

tratamento para tuberculose, vinculadas a unidades de saúde. 

 Sobre o recebimento de benefícios durante o tratamento, como cestas básicas, tickets, 

vale-refeição e bebidas lácteas, Arcêncio (2006) ressalta que estes incentivos são elementos 

que podem facilitar o processo de adesão. 

Com esta caracterização dos entrevistados, parte-se para a apresentação das categorias 

e subcategorias que emergiram a partir da análise de conteúdo realizada, as quais, de forma 

esquemática, são apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Categorias e subcategorias resultantes da análise de conteúdo temática 

Categorias Subcategorias 

Significado da tuberculose Tuberculose como tristeza e infelicidade 

Tuberculose como algo normal 

 

Cuidado de si com Tuberculose: 

ações práticas e dificuldades 

Cuidado de si como atenção para com a saúde 

Cuidado de si como satisfação de necessidades 

básicas 

Dificuldades para o cuidado de si 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 

5.2 Significado da tuberculose 

 

 Os resultados a seguir, originários da categoria Significado da tuberculose, deram 

origem a duas subcategorias: Tuberculose como tristeza e infelicidade; e Tuberculose como 

algo normal. 

Para uma maior aproximação com os entrevistados, inicialmente questionou-se o que 

era para eles estar com tuberculose. Tal questionamento, apesar de não responder diretamente 
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ao objetivo geral do estudo em questão, representou uma riqueza de concepções e significados 

que não poderiam ser deixados à margem de uma análise.  

As repostas à compreensão do que seja estar doente com tuberculose proporcionaram 

uma reflexão sobre uma de suas visões, ao passo que, como já ressaltava Foucault (2010), o 

ponto em que se busca uma maior atenção ao cuidado de si é aquele em que os males do 

corpo podem afetar a alma e vice-versa.  

 Dessa forma, apresentam-se as subcategorias. 

 

5.2.1 Tuberculose como tristeza e infelicidade 

 

A doença representa para muitos entrevistados uma tristeza, algo que os fez quase 

ficar em depressão, impactando profundamente no íntimo destes sujeitos e na forma de viver. 

Isto desperta a atenção, pois, mesmo sendo uma doença com tratamento reconhecido e 

distribuído gratuitamente em todo o território nacional há várias décadas, o estigma social em 

que a doença é envolta ainda se faz marcante (BRASIL, 2008). 

Dessa forma, alguns entrevistados relataram que estar com tuberculose é uma tristeza 

na vida, levando-os até a reações emocionais de choro ao responder a pergunta, segundo as 

falas que se seguem: 

 

[...] Fiquei muito triste porque eu também nunca tive sabendo desta doença, 

aí de repente eu chego no hospital e tenho essa doença (CHORO) 

(ENTREVISTADO 1). 

 

É ruim. Pra todo mundo, né, é ruim. Tuberculose é triste (ENTREVISTADO 

3). 

 

Esta tristeza com o diagnóstico da doença se revela marcante, sobretudo pois, de 

acordo com falas dos entrevistados, eles acreditavam que não conseguiriam a cura da doença 

e com isso chegariam até mesmo a morrer: 

 

[...] Quando descobri que tava, fiquei muito pra baixo, porque achei que num 

fosse ficar boa... (ENTREVISTADO 2). 

 

[...] Eu chorei tanto na minha vida... Pensei que ia era morrer, vou morrer, 

vou morrer, num vou ficar mais boa, não. Ai, meu Deus. Fiquei doida... 

(ENTREVISTADO 9). 

 

[...] Nossa, uma sensação horrível. Só Deus sabe os meses que eu passei aqui 

cansada, o estômago ruim, tontura, nossa, sem ânimo pra nada. Horrível. 

(ENTREVISTADO 12). 
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A sensação de morte que a doença traz para as pessoas que recebem o diagnóstico 

talvez possa ser resquício do processo histórico que cerca a tuberculose, visto que a mesma 

foi considerada uma das grandes mazelas dos séculos XIX e XX (BERTOLLI FILHO, 2001). 

Segundo Pôrto (2007), a tuberculose ainda é temida em nosso meio, expressando algo 

socialmente passível de censura e representativo da miséria humana, de forma que continua 

no imaginário social, sendo o processo de estigmatização desta doença e do doente uma forma 

de a sociedade relacionar-se a ele. 

Juntamente com a hanseníase (anteriormente conhecida por lepra) e outras doenças 

infecciosas, seculariza-se um estigma, visto que muitos doentes acometidos com tais 

enfermidades eram frequentemente segregados do convívio social, sendo obrigados a realizar 

tratamento em hospitais ou isolamentos (BERTOLLI FILHO, 2001). 

Dessa forma, descobrir-se com tuberculose, ainda hoje, traz à tona este estigma, mais 

ainda pois muitos desconhecem que é uma doença com cura em praticamente a totalidade dos 

casos, desde que sejam obedecidos os princípios do tratamento recomendado (BRASIL, 

2010c). 

Com isso, os entrevistados a relatam com tristeza, especialmente pois a associavam 

diretamente a pessoas que conheceram e que, porventura, vieram a ter complicações com a 

doença, chegando a internações e/ou óbitos, segundo as falas: 

 

[...] eu fiquei meio magoado porque já vi gente com tuberculose, né? Aí 

fiquei pensando de ficar daquele jeito. Fiquei sentido! Eu vi lá no Giselda 

(Hospital) a turma com a doença, tinha uma sala só deles. Eu tava em 

começo da doença, aí fiquei preocupado (ENTREVISTADO 5). 

 

[...] É uma infelicidade na vida, né não? O cara com problema logo no 

pulmão que é contagiosa, eu já ligo mais de ficar só no meu canto, sabe, 

enquanto eu não terminar esse tratamento, pra não tá junto com família. [...] 

Fiquei muito triste, fiquei pensando até em se matar [...] (ENTREVISTADO 

14). 

 

As falas acima trazem um dado relevante para ser observado, tendo em vista que ao 

descobrir-se com tuberculose, em geral, a tristeza e o descontentamento com a doença se 

devem a situações que os mesmos já observaram outrora, ou ainda pelo medo do contágio. 

Assim, o entrevistado 14 relatou pensar até mesmo em se matar ao descobrir que 

estava com a doença, além do entendimento da necessidade de isolamento da família; esta 

compreensão do entrevistado faz frente ao encontrado por Clementino et al. (2011), em que o 

medo surgiu como reação a uma doença que não lhes era familiar.  
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Isso mostra o quanto os profissionais de saúde devem ter atenção ao fazer o 

diagnóstico deste tipo de doença, utilizando uma linguagem acessível e esclarecendo em 

primeiro lugar que é uma doença curável e que a transmissão não perdura por mais de 15 dias 

(atualmente sendo indicado observar a baciloscopia), se obedecidos os princípios do 

tratamento medicamentoso (BRASIL, 2011). 

As ações do profissional de saúde no esclarecimento sobre a doença, bem como das 

dúvidas que as pessoas acometidas com a doença venham a ter, mostram-se relevantes, visto 

que quando bem esclarecidos, além de seguir o tratamento de forma correta, o estigma da 

doença pode diminuir, conforme vemos na fala do entrevistado 7: 

[...] isso aí me pegou de surpresa, né? Porque ninguém espera um negócio 

desses... foi uma sensação horrível. Mas que já me falaram que tinha cura, aí 

eu não achei assim tão sério (ENTREVISTADO 7). 

 

O potencial contagioso da doença precisa ser esclarecido não apenas para as pessoas 

acometidas, mas para os familiares e também no território em que esta pessoa vive, 

observando que o estar com uma doença contagiosa pode impactar profundamente nas 

relações interpessoais estabelecidas pelo doente, quando sua condição é conhecida por 

outrem. Tal fato foi revelado por algumas falas: 

 

[...] Eu acho assim: que o povo tem medo de pegar. Porque eu tenho um 

vizinho lá na rua que minha irmã liga pra mim às vezes pro orelhão [...] aí o 

vizinho fica olhando assim, dizendo que não é pra eu atender telefone na rua 

que ia pegar até no povo que fosse atender no orelhão. Aí eu expliquei e 

disse a ele que a enfermeira disse que depois que a pessoa tá no tratamento aí 

não pega mais em ninguém [...] (ENTREVISTADO 4). 

 

[...] Os amigos, alguns ficam com medo porque não sabem como é o 

tratamento, aí pensam que durante os seis meses se você chegar perto da 

pessoa ela vai pegar. Muitas pessoas já chegaram perto de mim, aí sabiam 

que eu tava doente, mas não sabiam que era tuberculose, aí quando eu falei, 

aí eles, tipo assim, saíam de perto de mim (ENTREVISTADO 12). 

 

Estas falas indicam que, mesmo com a divulgação sobre a doença na mídia, a 

representação dela para a sociedade ainda é marcada pelo estigma de anos atrás, se não tão 

forte ou mais velado, mas suficiente para repercutir na vida das pessoas acometidas. Tal 

achado também foi confirmado pelo estudo de Clementino et al. (2011), em que foram 

marcantes o afastamento dos amigos e o isolamento na vida pessoal. 

Refletindo esta categoria na perspectiva do cuidado de si, Foucault (2010) aponta que 

as transformações pelas quais passamos ao logo da existência, através da superação de provas, 
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devem buscar a serenidade da alma, levando a um estado de ataraxia, que representa um 

domínio de si, de tal forma que haja uma ausência de perturbação externa. Nada do que é 

externo pode perturbar alguém que se encontra num estado de ataraxia, e esta é uma 

recompensa de todo cuidado de si desenvolvido ao longo da existência (FOUCAULT, 2010). 

Assim, pode-se ousar comparar a tuberculose com uma prova que necessita de 

superação por parte da pessoa acometida, e o estado de ataraxia poderá ocorrer quando esta 

pessoa não mais sofrer perturbações externas, relacionadas a preconceitos, estigmas e demais 

sentimentos negativos que cercam a doença. 

 

5.2.2 Tuberculose como algo normal 

 

Nem todas as falas dos participantes, sobre como se sentem por ter tuberculose, 

revelaram uma visão de algo triste ou que os fizesse ficar com o estado emocional abalado. 

Algumas respostas revelaram ser o estar com tuberculose algo normal e que não chegou a 

afetá-los de forma tão marcante.  

Nesse sentido, a fala do entrevistado a seguir demonstra que descobrir estar com a 

doença veio até mesmo a representar um alívio, ao passo que ao conhecer o que tinha poderia 

se tratar para chegar à cura: 

 

[...] Isso aconteceu porque teve que acontecer... Eu não senti preocupação, 

eu devia sentir preocupação se eu não tivesse tomado o medicamento, mas tô 

tomando. E antes eu não tava tomando. Não tive reação de nada, de tristeza 

de nada. Como era que eu ia cuidar de uma coisa sem saber? Procurei saber 

pra me cuidar, né? Porque eu tava um pouco doente, mas não tava tomando 

nada, comprava remédio de farmácia e não tava servindo de nada, então eu 

fui fazer uns exames de sangue e procurar uma atitude melhor, né? E tô me 

recuperando e tô muito bem graças a Deus. Não sinto nada 

(ENTREVISTADO 6). 

 

Tal fala remete a uma concepção apresentada por Foucault; quando se referindo ao 

cuidado de si, descreve que este, além das inúmeras técnicas de exames de consciência, 

cuidados com o corpo, regimes de saúde, exercícios físicos, satisfação comedida das 

necessidades, meditações, entre outras, circunscreve uma necessidade de conhecimento de si 

que seja capaz de filtrar as representações, “seguindo o princípio daquilo que depende ou não 

de nós, em que se desvaloriza o que não depende de nós, para a conversão a si e a posse de si” 

(PORTOCARRERO, 2009, p. 238). 

Assim, o fato de estar com tuberculose representou não uma perturbação, mas 

sobretudo uma possibilidade de cuidar-se para algo que o afetava, mas até então era 
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desconhecido. Embora revelando uma doença cujo surgimento nem sempre depende da 

pessoa acometida, a implicação para com o tratamento depende sobremaneira da forma como 

a doença é percebida.  

Para Foucault (2010), é preciso ao longo da vida ter atenção a si mesmo, desviando-se 

de tudo que possa necessitar nossa aplicação, atenção e zelo que não seja nós mesmos. Com 

isso, percebe-se que uma doença é uma situação que requer uma atenção especial, pois pode 

provocar alterações físicas, biológicas e psíquicas que podem repercutir no cuidado de si. 

Noutra perspectiva, observa-se, para algumas pessoas, ser a tuberculose uma doença 

que já faz parte do cotidiano delas, e que, devido a um tratamento incorreto ou até mesmo 

uma recidiva motivada por outros fatores, pode acometer a mesma pessoa por mais de uma 

vez, de modo que a mesma seja capaz de graduar a gravidade de sua situação pelo tipo e/ou 

período de tuberculose vivenciada. 

 

[...] Normal que eu já tive a outra, pulmonar, quando eu era drogada, eu tive 

tuberculose pulmonar, do pulmão... Não fiquei com medo... porque da outra 

tuberculose que eu tive eu num me cuidava, só me drogava e bebia. Porque a 

tuberculose, a outra, era mais pior porque era no pulmão. E pra mim era mais 

pior (ENTREVISTADO 10). 

 

Este relato aproxima-se da discussão foucaultiana em tela, ao passo que o cuidado de 

si é ligado de forma íntima ao passado. Assim, a lembrança de um acontecimento passado, 

como fora o caso supracitado, representa a possibilidade de se questionar sobre o que 

representou este acontecimento, que ação ele pode ter sobre si, em que medida se pode estar 

livre dele e qual a atitude que se deve ter perante ele (FOUCAULT, 2010). 

Ainda para Foucault (2010), as pessoas que não realizam este exercício de lembrança 

do passado e de acontecimentos, deixando a vida correr sem memorizar e rememorizar os 

acontecimentos, são consideradas stultus. No caso deste entrevistado, embora relembre a 

situação pregressa de adoecimento, ele não parece compreender atualmente sua doença com a 

importância devida, de modo a não entender a complexidade da situação de saúde-doença que 

vivencia.  

A fala supracitada elucida ainda que alguns doentes são o que se pode chamar de um 

grupo de risco para um desfecho insatisfatório do tratamento e devem ser observados pela 

equipe multiprofissional de saúde com vistas a assegurar a adesão do mesmo ao tratamento, 

garantindo a cura e evitando a cadeia de propagação da doença.  

 

5.3 Cuidado de si com tuberculose: ações práticas e dificuldades 
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 Na análise de conteúdo temática da categoria Cuidado de si com tuberculose: ações 

práticas e dificuldades, percebe-se que as pessoas entrevistadas não separaram o que elas 

conhecem sobre o cuidar de si daquilo que elas relatavam como as ações práticas que 

desenvolvem cotidianamente, visto que as respostas em parte se repetiam e estavam em um 

nível de imbricação tamanho que os conhecimentos eram respondidos com ações e vice-versa. 

Dessa feita, elencaram-se em uma mesma categoria as falas para os dois questionamentos, 

separando as subcategorias que emergiram em torno do tema.  

 Ao se colocarem sobre o que é cuidar de si, os participantes em sua maioria 

associaram suas respostas a aspectos relativos à higiene, alimentação, busca de cuidados de 

saúde, descanso, repouso, seguimento de prescrições e orientações médicas.  

Em geral, o conhecimento do cuidado de si esteve ligado a ideias de prevenção, de 

evitar exposição a hábitos que pudessem prejudicar sua saúde física; com isso, algumas 

subcategorias relacionadas ao cuidado de si e à prevenção emergiram, tais quais: o 

seguimento de prescrições e o cuidado de si como satisfação de necessidades básicas, 

apresentadas e analisadas a seguir.  

 

5.3.1 Cuidado de si como atenção para com a saúde 

 

A relação do cuidado de si com a saúde se mostrou marcante nas falas dos 

entrevistados, ao passo que os mesmos em sua maioria atrelaram diretamente este cuidado a 

questões de atenção para com a saúde, de tal maneira que alguns relataram que cuidar de si 

era se prevenir de doenças ou ter um cuidado com sua saúde, conforme se percebe nas falas 

abaixo: 

É se prevenir das coisas. É não andar descalço... É não ir na influência dos 

outros (ENTREVISTADO 1). 

 

Cuidar é porque tem que cuidar da saúde, porque se não cuidar... cuidar é se 

comportar com a saúde... (ENTREVISTADO 6). 

 

É não fazer as coisas, não fazer doidice (ENTREVISTADO 9). 

 

Além desta noção e da associação das ações de prevenção com o cuidado, as falas 

indicam o cuidar de si muito atrelado à busca de assistência médica, desvelando uma ligação 

marcante da percepção de assistência à saúde centrada no papel do médico, o que é ilustrado 

pelas respostas dos entrevistados 10 e 12: 
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Cuidar porque às vezes a pessoa tá doente e não procura o médico, não 

procura nada, aí não tá se cuidando (ENTREVISTADO 10). 

 

Nossa é procurar o médico, você vai em tudo que é local se não der certo, se 

num der certo em um, você vai procurar outro... É pedir ajuda, ver 

informações [...] (ENTREVISTADO 12). 

 

Tais falas revelam que, para os entrevistados, o conhecimento sobre o cuidado de si 

encontra-se atrelado a uma noção mais biológica visando à manutenção do corpo sadio. 

Assim, retomando o cuidado de si proposto por Foucault, percebe-se uma ligação desta 

preocupação dos doentes em buscarem uma atenção à saúde e manterem-se saudáveis com o 

aumento dos cuidados médicos, que tiveram início no período helenístico da cultura de si, 

quando havia uma forma particular e intensa de atenção com o próprio corpo (FOUCAULT, 

2011). 

Entretanto, sabe-se que o controle da tuberculose atualmente é proposto como um 

trabalho multidisciplinar na APS, envolvendo não apenas o papel do profissional médico, mas 

de outros profissionais de saúde, como enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, ACS 

(BRASIL, 2008). 

Em estudo feito por Radünz, citado por Gasperi e Radünz (2006), os entrevistados 

relataram que o cuidar de si é, entre outros aspectos, fazer controle médico e odontológico, 

buscando prevenção e tratamento das doenças. Tal achado revela-se semelhante ao apontado 

pelas pessoas com tuberculose entrevistadas, ao passo que afirmam buscar atendimento 

médico, conforme supracitado. 

Além deste entendimento da busca pela prevenção na perspectiva de manutenção de 

um corpo saudável, muitos relataram que tomar as medicações corretamente e seguir as 

prescrições é uma forma de cuidar de si; assim, as falas que se seguem vêm justificar esta 

compreensão: 

 

Só tomando a medicação, o que eu tô fazendo é isso, tô tomando a 

medicação, do jeito que tão mandando eu fazer exame, meu cuidado é esse, 

outra coisa eu num sei (ENTREVISTADO 11). 

 

Pra mim, é meu tratamento e fazer o que os médicos recomendaram pra mim 

(ENTREVISTADO 13). 

 

Tomar o medicamento que o médico passa pra gente que sempre eu não falto 

tomar o medicamento (ENTREVISTADO 14). 
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Identifica-se com estas falas que, embora essas pessoas busquem tomar a medicação 

corretamente, visando à cura da doença, atribuem isto ao papel do profissional médico em 

detrimento aos demais profissionais de atenção à saúde, especialmente aos enfermeiros que, 

por muitas vezes, são os responsáveis pelo Programa de Controle da Tuberculose nas 

unidades. Além de centrarem a atenção recebida no papel do médico, ainda afirmam o 

cuidado apenas pelo medicamento, o que pode ser fruto de uma lógica medicalizante e 

biologicista em que ainda se encontra inserida a atual atenção à saúde.  

Observando esta ligação entre cuidado de si e medicalização, o entrevistado 2 discorre  

ainda sobre uma compreensão que remete à não reflexão sobre seu cuidado, como demonstra 

a seguir: “[...] se for pra até tomar veneno pra me cuidar eu tomo também. Pra mim é 

importante, eu acho” (ENTREVISTADO 2). 

Tal assertiva nos indica que o cuidado, além de atrelado à medicalização, ainda revela 

uma falta de reflexão, autonomia e implicação do entrevistado para com sua saúde, de 

maneira que o mesmo, caso fosse prescrito, poderia até tomar veneno. Sabe-se que, excluindo 

a força do hábito de expressão presente nesta fala, o entrevistado diz-se capaz de seguir 

quaisquer prescrições a ele orientadas. Daí o papel do profissional de saúde em não apenas 

orientar as medicações, mas, sobretudo, explicar e discutir com as pessoas a finalidade e os 

efeitos adversos de tudo que for prescrito (BRASIL, 2011). 

Para Ayres (2004), é atribuído à Medicina o grande papel de responsável pelo 

desenvolvimento do cuidado de si, ao passo que era a mesma que orientava os exercícios, as 

dietas, regimes de sono, vigília e cuidados corporais de forma geral, os quais geralmente 

foram formulados por médicos.  

Tal compreensão, apesar de válida para o momento histórico em que tiveram início 

estes estudos, não responde ao contexto atual da saúde, em que se busca a 

interdisciplinaridade, e a atenção não se reduz a um único profissional, mas se estende ao 

diálogo existente entre os vários saberes profissionais.  

 

5.3.2 Cuidado de si como satisfação de necessidades básicas 

 

 Para Foucault (2010), os três domínios da prática de si estão na dietética, econômica e 

erótica; assim, enquanto representações da dietética, entendem-se a alimentação, a higiene, o 

sono, o descanso e os exercícios físicos como constituintes deste plano. Nas falas dos 

entrevistados, percebe-se uma forte conotação deste domínio, especialmente no que se refere 

à alimentação:  
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[...] Você tem que ver sua forma de alimentação, que é muito importante, 

que a gente nem liga muito, mas com essa doença tem que cuidar. É dormir 

bem, ter higiene, são alguns fatores [...] (ENTREVISTADO 7). 

[...] Meu procedimento é de manhã, tomar banho, tomar o remédio e comer; 

e sair pro mundo pra trabalhar, né? Porque eu já saio de casa alimentado, aí 

quando eu volto eu me alimento de novo. Lá eu trabalho na sombra 

(ENTREVISTADO 6). 

[...] eu faço um “comerzinho” pra me servir, que sirva a mim, porque todas 

comida eu num posso fazer que me ofende. Faço a minha dieta [...] 

(ENTREVISTADO 9). 

 

Estas falas mostram a importância da alimentação e da higiene para os entrevistados 

como forma de cuidado e o que é necessário para uma vida saudável, visto serem 

necessidades básicas e de primeira ordem para o ser humano.  

Pensar estas atividades na perspectiva da prática de si leva a concebê-las como forma 

de proporcionar bem-estar, sendo indispensáveis para que se busque a serenidade 

(FOUCAULT, 2010). 

A alimentação é fator importante para a pessoa com tuberculose, pois uma boa 

alimentação, com aporte calórico adequado, é primordial para minimizar a desnutrição que 

pode ocorrer devido a alguns dos efeitos adversos possíveis com o uso dos medicamentos, 

como náuseas e vômitos (BRASIL, 2011). 

Entretanto há que se considerar que esta necessidade nem sempre é conseguida, tendo 

em vista a condição socioeconômica precária de muitas pessoas acometidas pela doença, o 

que torna o auxílio recebido, como cestas básicas, importante para o seguimento do 

tratamento (ARCÊNCIO, 2006). 

Sulsback (2012), em estudo realizado, percebeu que a alimentação era citada pelos 

entrevistados como uma necessidade que os levava ao prazer e ao fortalecimento da alma, o 

que retoma a dietética, postulada por Foucault como um dos domínios da prática de si.  

Corroborando com esta assertiva, aponta-se ainda o estudo de Radünz, citado por 

Gasperi e Radünz (2006), que afirma: para cuidar de si, torna-se necessário gozar de uma boa 

alimentação, como forma de alcançar a saúde e reduzir o desgaste. 

As respostas mostram ainda a relação do cuidado de si com o sono, repouso, descanso, 

sendo os mesmos relatados pelos entrevistados quando afirmam ficar deitados para descansar. 

Outra fala revela que uma forma de se cuidar é o descanso, sendo ir à igreja uma atividade 

que faz sentir-se bem: 
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[...] É tomar banho, escovar os dentes e se alimentar. Fazer tudo da minha 

higiene... Eu fico deitada, assim, vou pra igreja pra descansar. Eu me sinto 

bem, vou pra igreja, pro culto, vou de noite, vou de dia (ENTREVISTADO 

4). 

 

A fala supracitada remete, além de cuidados com a alimentação e higiene, ao descanso 

como uma atividade que leva ao prazer, ao sentir-se bem, e que foi percebida também no 

estudo de Radünz, citado por Gasperi e Radünz (2006). Ainda no mesmo estudo, a prática 

religiosa, refletindo uma preocupação com o estado espiritual, foi referida como forma de 

cuidar de si. 

Percebe-se ainda menção às atividades físicas como forma de cuidado, embora nem 

sempre possam ser desenvolvidas a contento, especialmente devido à influência dos sintomas 

da doença. Relatam a prática de caminhada e andar de bicicleta como forma de cuidado de si, 

que podem ser momentos para relaxar e exercitar-se.  

 

Eu gosto muito de caminhar, porque, assim, eu fazia atletismo e tudo, mas aí 

devido tá muito cansada devido o pulmão, aí eu parei um pouco 

(ENTREVISTADO 12). 

 

Eu ando muito de bicicleta, tem hora que eu tô aqui e tem hora que eu tô nas 

Rocas, tudo de bicicleta, nessa bicicletinha aí (ENTREVISTADO 14). 

 

Diante disto, Foucault (2011) revela que os exercícios físicos sem excesso fazem parte 

das práticas de si e são necessários e recomendados há bastante tempo se pensarmos as 

práticas de si numa perspectiva histórica, ao passo que faziam parte até mesmo da formação 

dos homens livres em períodos mais remotos. 

Atualmente, as atividades físicas, segundo Carvalho e Gastaldo (2008), são 

consideradas uma das formas de promoção da saúde, sendo recomendadas para melhorias no 

nível de saúde, inclusive como forma de manutenção de peso adequado e relaxamento, 

especialmente em pessoas portadoras de doenças crônicas. Entretanto podem representar 

modos de exercício de um poder disciplinador e da biopolítica que se exerce sobre os corpos 

individual e social (CARVALHO; GASTALDO, 2008). 

 Esta noção de biopolítica também é discutida por Foucault e tem como objeto a 

população, sobre a qual se buscam a regulamentação e o equilíbrio, alcançados por meio de 

estimativas estatísticas produzidas a partir dos estudos de fenômenos que afetam a população. 

Constitui-se numa relação de poder entre o Estado e o sujeito enquanto integrante da 

população, de forma que aquele “orienta” práticas de saúde, natalidade, higiene, entre outros, 
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que nem sempre observam a subjetividade desses sujeitos (BUB et al., 2006). Ainda segundo 

a mesma autora, 

 

Os trabalhos que um sujeito realiza vinculados ao cuidado de si aparecem 

como uma fórmula com a qual resistir aos embates e processos de 

(des)subjetivação por parte do Estado através das biopolíticas (BUB et al., 

2006). 

 

 Outro aspecto a ser observado nas falas é sobre o embelezamento; duas falas revelam 

que os cuidados com o corpo não se resumem à higiene, sono, exercícios, mas também que 

buscam o uso de maquiagem, adornos e esmaltes nas unhas, como forma de se cuidar e com 

isso sentir-se bem. Este é um traço que foi observado em duas mulheres que responderam a 

entrevista: 

 

Eu vou pro banheiro tomar banho, escovar os dente, aí às vez eu tomo café, 

às vezes não tomo porque não entra... É me pintar, ajeitar o cabelo, pronto, é 

só isso que eu faço (ENTREVISTADO 10). 

 

É ficar deitada, cuidar da minha higiene, que isso aí eu sou muito cuidadosa, 

sou exigente dentro de casa com minha limpeza. Minhas unhas eu num tenho 

condição de uma manicure pra pagar não, mas minhas unhas eu mesmo é 

quem faço. Passo 2 horas pra fazer, mas eu faço. Me cuido, só vivo assim 

toda vaidosa, com bijuteria nos dedos [...] (ENTREVISTADO 11). 

 

Corroborando com as falas supracitadas, o estudo de Radünz, citado por Gasperi e 

Radünz (2006), revelou que os entrevistados relatavam a preocupação com a autoimagem, 

como esmero com a aparência, o que também se mostrou presente neste trabalho.  

A partir das discussões levantadas por Foucault (2010), percebe-se que o grande 

objetivo do cuidado de si é alcançar um estado em que se ocupe de si mesmo, buscando o 

prazer em si, em que o sujeito se basta em si mesmo. Para que isso ocorra, há primariamente a 

necessidade da satisfação dos domínios referidos acima (dietética, econômica e erótica).  

 

5.3.3 Dificuldades para o cuidado de si 

 

O cuidado de si, apesar de ser algo que visa alcançar uma felicidade e prazer em si 

mesmo, nem sempre consegue ser exercido de forma tão amena. Muitas vezes, vivenciam-se 

dificuldades para alcançar este cuidado, que podem ser de ordem pessoal, social ou de 

serviços de saúde. 
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 Um dos aspectos relacionados às dificuldades para o cuidado de si encontra-se 

fortemente ligado à alimentação, que não deve ser vista como uma forma de exagero para 

alcançar prazer, mas sim como algo a obter-se para o suprimento de necessidades básicas e 

vitais do ser humano.  

Dessa forma, relatam a dificuldade com esse cuidado, devido, algumas vezes, à pouca 

condição para aquisição de sua alimentação e a de seus familiares: 

 

[...] Consigo me cuidar. Mas quando a cesta acaba, aí não sei, não. Quando 

acaba fica difícil... A minha sorte é esta cestinha básica que eu tô tirando 

aqui (no posto de saúde). Tirando essa ajuda, não tem mais, não. Isso é uma 

dificuldade essa coisa de alimentação (ENTREVISTADO 4). 

 

De acordo com esta fala, existe uma grande dificuldade relacionada com a alimentação 

dos doentes acometidos por tuberculose, pois a maioria dos casos ocorre em pessoas que 

possuem baixo poder aquisitivo, que em geral vivenciam situações de desigualdade social e, 

ainda assim, devem observar a condição alimentar exigida pelo tratamento.  

Assim, o provimento da alimentação torna-se uma condição de dificuldade, 

especialmente quando não se consegue garantir esta alimentação para os filhos, causando 

sofrimentos psicológicos e impactando o cuidado de si.  

Segundo Arcêncio (2006), a alimentação é uma problemática para muitos doentes com 

tuberculose, os quais, ao receberem um auxílio, como, por exemplo, cestas básicas, acabam 

por usar a totalidade destes alimentos para alimentar os filhos, de fato que a única coisa que as 

pessoas acometidas pela doença ingerem passa a ser a medicação. 

A fala do entrevistado 4 ressalta o recebimento do auxílio (cesta básica) como uma 

ajuda para o cuidado de si; entretanto, como vivenciam uma problemática social maior, este 

auxílio acaba por não bastar para o sustento da família, levando-o à situação acima 

explicitada. Sobre esta problemática, o entrevistado 11 acrescenta: 

 

[...] antes eu trabalhava pra me cuidar, pra ter as minhas coisas, pra ter o que 

eu precisava e agora eu não trabalho, e nem o governo me dá um direito a 

nada porque eu nunca paguei meu INSS. Aí é difícil. Tirando o sacolão que 

recebo, só o Bolsa Família (ENTREVISTADO 11). 

 

A fala supracitada nos remete ao domínio da econômica proposto por Foucault (2010), 

de modo que a tuberculose, em alguns casos, afasta a pessoa de suas atividades laborais, 

afetando este domínio do cuidado de si.  
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Longe de fazer uma discussão sobre o papel do governo no provimento de benefícios 

sociais, as falas indicam que a doença, muitas vezes, leva as pessoas a não permanecerem 

trabalhando, o que representa uma perda econômica, refletindo na sua capacidade de cuidar de 

si mesmo. 

Entretanto, um estudo publicado pelo Ministério da Saúde (2012), usando uma 

comparação entre dados do SINAN e do cadastro único para programas sociais, revelou que 

23,8% dos casos novos de tuberculose encontram-se em situação de pobreza, sendo que destes 

apenas 14,8% recebem o benefício do Programa Bolsa Família. 

Outra dificuldade para o cuidado de si referida pelos entrevistados versou sobre as 

atividades de descanso e lazer. Estas são atividades necessárias à vida e à saúde de qualquer 

pessoa, e não é diferente no momento de vivência com alguma doença, visto que esses dois 

aspectos da vida ajudam a alcançar o equilíbrio entre as atividades laborais, o cuidado com a 

casa, família e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. Representa um momento em 

que a pessoa pode parar um pouco sua rotina e olhar para si, buscando a serenidade. 

Sobre este tema, as entrevistas revelaram que nem todos os doentes possuem tempo ou 

espaço para este descanso e lazer, e isto impacta no cuidado de si, podendo interferir 

negativamente para um restabelecimento mais rápido, ao passo que vivem desenvolvendo 

suas atividades sem pausa ou sem momentos para refletir até mesmo sobre sua vida e seus 

problemas:  

 
[...] É difícil achar um tempo pra descansar. Um dia desse eu tava dizendo 

assim: ai, meu Deus, eu preciso tanto de umas férias desses filhos [...] Eu só 

descanso quando eu tô doente assim, à força na cama, fico deitada assim um 

dia, uma tarde, assim, mas o resto não (ENTREVISTADO 2). 

 

Meu lazer é quase zero, porque também num posso sair muito tempo, porque 

se sair está exposto ao sol. Não tenho muito tempo pra pensar em nada da 

minha vida, não (ENTREVISTADO 7). 

 

Sabe-se que o lazer é uma atividade fundamental para o ser humano e que faz parte da 

promoção de uma saúde integral, tendo em vista que possui três funções principais, quais 

sejam: “de descanso, de divertimento (distração, recreação e entretenimento) e de 

desenvolvimento da personalidade” (SANTOS; RADÜNZ, 2011). 

Nesse sentido, o tempo para descansar trata-se de um período que favorece a pessoa a 

voltar o olhar para si mesmo, sair de uma rotina em que tudo parece mecanizado, com a 

repetição de tarefas e papéis que nem sempre são aqueles que se desejam. Esta rotina nem 
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sempre permite que a pessoa tenha um tempo para se perceber enquanto tal, dificultando o 

olhar para si mesmo. Para Foucault, 

É preciso aplicar-se a si mesmo e isso significa ser preciso desviar-se das 

coisas que nos cercam. Desviar-se de tudo o que se presta a atrair nossa 

atenção, nossa aplicação, suscitar nosso zelo, e que não seja nós mesmos. É 

preciso desviar-se para virar-se em direção a si (FOUCAULT, 2010, p. 186). 

 

Nas falas acima citadas, não é perceptível este momento de descanso e de desvio 

daquilo que não seja a própria pessoa. Observa-se um estar no mundo que não permite sair da 

rotina do cotidiano, a não ser nos casos em que se está doente, momento no qual o ser 

humano, por forças das circunstâncias, vê-se obrigado a dar uma parada, descansar e cuidar 

um pouco de si. 

Além das dificuldades supracitadas para o cuidado de si, integram ainda esta 

subcategoria as dificuldades relacionadas aos serviços de saúde, as quais foram citadas pelos 

entrevistados como existentes e ligadas à disponibilização em tempo oportuno de consultas e 

exames necessários. 

Os usuários entrevistados demonstraram, em sua maioria, uma interlocução entre o 

cuidado de si e a saúde física, de tal forma que em determinadas situações são considerados 

como sinônimos, sendo o cuidar de si cuidar da saúde física.  

Esta compreensão dos entrevistados sobre o cuidado de si como cuidado da saúde 

encontra dificuldades quando estes refletem, em suas falas, que os serviços de saúde nem 

sempre estão preparados para garantir em tempo oportuno a atenção de que eles necessitam. 

Assim, as falas dos entrevistados relatam que: 

 

[...] só a saúde que todo mundo sabe, que num é nenhum segredo, que não tá 

nada que preste [...] Às vezes quando eu quero, assim, um exame de 

urgência, aí eu peço à minha irmã, aí ela paga uns exames particular, aí eu 

faço os exames particular e vou entregar e pronto. Porque pra fazer público 

demora muito, aí eu não tenho coragem. É a dificuldade. Eu fico atacada pra 

num esperar, aí eu peço a ela pra pagar e faço particular (ENTREVISTADO 

2). 

 

[...] fica mais difícil assim, aqueles negócios de exames. Por causa dos 

postos. A gente já fez (exames), mas tudo mais é particular. É mais difícil 

pelo posto (ENTREVISTADO 13). 

 

Esta situação apresentada pelos entrevistados participantes nos faz refletir para além 

das dificuldades para o cuidar de si, na perspectiva dos entrevistados, e revela a atual situação 

em que os serviços de saúde se encontram. Apesar de a tuberculose ser uma doença que tem 
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recebido grande investimento nos últimos anos, dado ao propósito do Ministério da Saúde 

(2012) da sua diminuição inserida como objetivos de desenvolvimento do milênio, os serviços 

nem sempre estão em condições de garantir para estes doentes, no menor tempo possível, a 

realização de exames, consultas e outras necessidades de saúde das pessoas. 

É reconhecido, a partir das falas, que há demora na realização de agendamento e 

realização das consultas e exames, dificultando o início do tratamento e, às vezes, 

inviabilizando a espera por parte das pessoas que se encontram em sofrimento com a 

enfermidade. 

Dessa forma, aqueles que possuem outros meios para conseguir acesso em outros 

níveis do sistema de saúde acabam recorrendo aos familiares, amigos ou, até mesmo, 

custeando com dificuldades seus exames e consultas, os quais, teoricamente, deveriam ser 

garantidos em curto espaço de tempo pelos serviços públicos. 

Esta dificuldade apontada para o acesso a consultas e exames na Atenção Básica foi 

indicada pelos estudos de Machado et al. (2011), Silva-Sobrinho et al. (2012) e Lemos (2010), 

sendo capaz de levar a um retardo no tempo de diagnóstico e tratamento, causando a 

persistência da pessoa bacilífera na comunidade. Os estudos apontam ainda que, por vezes, a 

pessoa com tuberculose recorre ao serviço hospitalar como forma de obter as consultas e os 

exames mais rapidamente. 

Mesmo diante desta dificuldade, ressalta-se que a tuberculose vem sendo considerada 

uma prioridade para o governo federal brasileiro há quase uma década, de modo que a doença 

esteve inserida nos principais pactos e propostas nacionais, como o Pacto pela Saúde, o Mais 

Saúde, a Programação das ações de vigilância em saúde, o Pacto da Atenção Básica e 

atualmente consta da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 

2012). 

O último quadro de dificuldades apontadas pelos entrevistados para o cuidado de si 

reflete-se na dificuldade de superar hábitos e dependências que porventura estes possam ter, 

sendo um dos marcantes problemas que envolvem a tuberculose, que em sua maioria acomete 

pessoas em situações de alcoolismo, tabagismo, drogadição. 

Esta situação por si só já interfere no cuidado de si, ao passo que representa problemas 

que nem sempre as pessoas que deles sofrem conseguem abandonar espontaneamente, o que 

pode influir de forma negativa no desfecho de seu tratamento ou mesmo no agravamento dos 

sinais e sintomas da doença e do tratamento. 

Mesmo conscientes desta dificuldade para o cuidado de si, percebeu-se que alguns 

entrevistados entendiam os hábitos como algo do qual não conseguem se separar, quer por já 
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utilizarem há longo período ou por considerarem que lhes fazem bem. Observando esta 

situação, percebe-se que estes hábitos na realidade representam dependências das substâncias 

de que fazem uso. 

Neste sentido, as falas nos revelam que as dependências mais comuns são o 

alcoolismo e o tabagismo, conforme se ilustra a seguir: 

 

[...] Só esse hábito, vício mesmo só de beber, mas que eu parei. Mas tive 

uma recaída... Isso foi os colegas, porque aí os colegas me chama, aí eu vou 

e tive uma recaída. Foi só uma vez, tomei só uma dose, aí duma dose tomei 

quase a garrafa toda... Prejudica porque eu tô tomando medicamento, aí não 

tá adiantando de nada, se beber aí não adianta de nada, é mesmo como tá 

tomando remédio em vão. O cigarro eu tô parando já, fumo como antes não. 

Antes era todo dia. Agora, ah, demora, eu passo um bom tempo pra poder 

fumar. Mas já fumei, da vez que tive a recaída, meti a cara mesmo 

(ENTREVISTADO 3). 

 

Esta fala revela a consciência por parte do entrevistado que tem a necessidade de 

evitar o fumo e a bebida para que possa fazer o tratamento de forma correta, refletindo até 

mesmo sobre um tratamento anterior que o mesmo havia iniciado para a doença, porém que 

abandonou antes do término; entretanto não faz reflexão sobre a necessidade de abster-se 

desta dependência visando à promoção da saúde. 

As questões do alcoolismo e do tabagismo têm sido uma grande problemática para os 

serviços de saúde, que precisam garantir a estas pessoas, quando acometidas pela tuberculose, 

a conclusão do seu tratamento (BRASIL, 2010c). 

Assim, não se trata de uma escolha individual, que deve ser facultada à pessoa, fazer 

ou não o tratamento para a tuberculose, tendo em vista ser uma doença que prejudica toda a 

população, ao passo que quando alguém não inicia ou abandona o tratamento pode 

permanecer expelindo bacilos, infectando outras pessoas e ainda contribuindo com a 

resistência do microrganismo aos medicamentos (BRASIL, 2010c). 

A valorização e a percepção do cuidado de si enquanto atividade essencial na vida do 

ser humano apenas ocorre quando as pessoas conscientizam-se do seu direito de viver e do 

estilo de vida que têm, ao passo que cotidianamente, quando se está num estado supostamente 

saudável, a prática do cuidado de si não recebe a devida importância (CARRARO; RADÜNZ 

apud SILVA et al., 2009). 

Outras falas dos usuários indicam a dependência que alguns entrevistados possuem, ao 

passo de não conseguirem abandonar de forma fácil no período do tratamento: 
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[...] Eu dei um paradeiro na bebida, mas eu já senti vontade demais de 

fumar... olhe, eu tava tão louco mesmo de cigarro que eu fazia só pra passar 

a vontade, fazia de papel, só o papel mesmo, só pra sair fumaça. De papel de 

revista. Só pra passar a vontade (ENTREVISTADO 5). 

 

Estas situações indicam uma provação pela qual as pessoas passam, visto que são 

hábitos cultivados por toda uma vida e que de um momento para outro eles precisam abrir 

mão, visando à recuperação de sua saúde.  

Sobre este tema das provações, Foucault (2011) afirma que para o cuidado de si é 

necessário que se experimentem provações e privações de determinadas coisas para que se 

possa perceber que, mesmo nas maiores dificuldades, ainda se tem o essencial e o 

indispensável. De acordo com Foucault (2011), provações eram práticas comuns aos 

epicuristas e estoicos e, ao que parece, ainda hoje há resquícios dessa prática em pessoas que 

por circunstâncias variadas a vivenciam. 

Alguns entrevistados, entretanto, relatam que não é tão fácil evitar as dependências e 

não buscam subterfúgios para evitá-las; ao contrário, acabam cedendo aos desejos, 

imaginando que isso não lhes fará mal, ou melhor, que só tende a ajudar a manter a calma e a 

serenidade, conforme a fala seguinte: 

 

[...] Só o cigarro, pelo pouco que eu fumo, mas ainda prejudica, e num 

consegui deixar, porque faz muitos anos que eu fumo, aí quando eu deixo de 

fumar eu fico com a cabeça meia... aí eu acho que vou endoidecer, aí prefiro 

fumar que ficar doido. Tá entendendo? Aí eu fico muito ansioso, a gente vê 

direto onde tem cigarro pra vender e a vontade com a moléstia, aí eu tenho 

que comprar um diabo desses pra não ser doido, vou na bodega, compro um, 

fumo de duas vez, três vez, e fumo. Faz 50 anos que fumo, desde os seis 

anos que eu fumo (ENTREVISTADO 14). 

 

Tal fala revela o quanto as dependências, muitas vezes não compatíveis com estados 

saudáveis, podem estar atreladas às formas de vida das pessoas e às suas experiências, de 

modo que nem sempre persistem nestas condições por legítima vontade. Não se pode 

imaginar que seja um estado de liberdade de escolhas, ao passo que causam uma dependência 

que não é apenas química, mas emocional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos neste estudo evidenciaram que as ações/práticas relacionadas ao 

cuidado de si do usuário com tuberculose necessitam de mais agendamento e prioridade, por 

parte dos profissionais, nos serviços de saúde em nível de atenção básica de saúde. 

O estudo revelou o significado da tuberculose, no sentido de esta mostrar-se como 

algo negativo e triste para os doentes entrevistados, o que demonstra como esta doença ainda 

é vista na sociedade hodiernamente, mesmo com a atual orientação dada pelos serviços e as 

ações de educação em saúde para a população sobre o tema. Tal situação deve-se em parte ao 

processo histórico e social que secularizou o estigma atrelado à doença. 

No entanto, para outros entrevistados, a doença se apresenta como uma doença normal 

e, em alguns casos, o conhecimento do diagnóstico causa alívio pela possibilidade de enfim 

poder tratar-se. E há ainda aqueles cuja doença foi uma forma de relembrar acontecimentos do 

passado, e isso se coaduna com o cuidado de si na concepção foucaultiana, ao passo que esta 

lembrança leva ao questionamento da influência que este acontecimento teve sobre a vida 

pessoal, como uma forma de transformação. 

De maneira geral, percebe-se que há conhecimento por parte dos usuários 

entrevistados sobre as ações práticas de cuidado de si, e estas se refletem sobretudo no modo 

como eles cuidam da sua saúde física, das noções sobre a prevenção das doenças e do 

seguimento às prescrições, que, em grande parte, apresentam-se associadas ao papel do 

médico. 

O cuidado de si manifestou-se nas falas, principalmente quando relacionado à 

satisfação de atender às necessidades básicas, como alimentação, higiene, repouso, lazer, as 

quais podem ser referidas ao plano dos domínios do cuidado de si, apresentados por Foucault 

(2010), a saber: dietética, econômica e erótica, sendo destes a dietética o domínio mais 

enfatizado e visualizado neste estudo. 

Algumas dificuldades evidenciadas nos resultados para o cuidado de si tiveram 

diversos contornos neste estudo. As mais marcantes no processo de análise foram as relativas 

à alimentação, visto que o recebimento de auxílios, como cesta básica, são considerados 

importantes neste processo e possibilitam a alimentação da pessoa com tuberculose em 

tratamento e de seus familiares. 

Outras dificuldades foram relativas à falta de tempo para o descanso e lazer, porque, 

na opinião da maioria dos entrevistados, eles não dispõem de tempo adequado para realizar 

tais funções tão primordiais na vida de qualquer pessoa e, mais ainda, de uma pessoa 
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acometida pela tuberculose. Para alguns usuários, este descanso está atrelado às atividades 

religiosas. 

No tangente aos serviços de assistência à saúde, existiram algumas dificuldades 

marcantes para a realização do cuidado de si da pessoa com tuberculose, motivando a busca 

por assistência à saúde em diferentes serviços da atenção básica, a qual se constitui como um 

espaço preferencial às ações de controle da tuberculose, tendo em vista não atender em tempo 

hábil às necessidades de consultas e exames demandados pelos acometidos pela doença. 

Uma dificuldade relatada por muitos dos entrevistados está relacionada à superação de 

hábitos e dependências, especialmente ao alcoolismo e ao tabagismo, durante o período de 

tratamento, fato que impede o alcance de um melhor cuidado de si, tendo em vista que tais 

hábitos fazem parte do cotidiano destas pessoas há longo período. 

Embora os achados deste estudo apontem algumas dimensões apresentadas pelo 

cuidado de si discutido por Foucault, estas sem dúvida não representam todas as suas 

vertentes, especialmente no que se refere ao tratar dos exercícios espirituais que a pessoa 

desenvolve para buscar o estado de serenidade da alma. 

O binômio corpo-alma aparece pouco visualizado nos resultados encontrados, tendo os 

corpos físicos e biológicos ganho destaque em detrimento às questões mais ligadas à alma e às 

transformações e modificações sofridas/vivenciadas pela pessoa com tuberculose no processo 

saúde-doença. 

Estudar o cuidado de si da pessoa com tuberculose, na perspectiva do referencial 

teórico-filosófico de Michel Foucault, revelou que as pessoas entrevistadas têm uma 

compreensão e ação que estão em um nível de imbricação tamanho que não se conseguiu 

separá-las. 

Nas leituras desse renomado teórico, vê-se claramente que o cuidado de si, 

especialmente no período helenístico, visava alcançar um estado de compreensão da verdade. 

Verdade esta que só seria experimentada por aqueles que chegassem ao nível de sentirem 

prazer em si mesmos.  

Tais práticas envolviam exercícios, alimentação, sono, descanso, lazer, mas, além 

disso tudo, práticas que fizessem o sujeito retrair sua alma e fazer uma análise profunda do 

seu ser e estar no mundo, das suas relações e ações para consigo e com os outros. Tal reflexão 

também se encontra revelada nas falas dos participantes deste estudo, mas não tão claramente 

se simplesmente lidas. Há a necessidade de se transportar para o cuidado de si do outro ou de 

si mesmo para melhor entendê-lo. 
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De toda forma, não se pode afirmar que não há modos e maneiras de cuidar de si entre 

os entrevistados, ao passo que estes buscavam atender às necessidades básicas de 

funcionamento do corpo, e alguns passavam inclusive por práticas de provações com relação 

a seus hábitos e dependências.  

Embora estas provações tenham motivações diferentes daquelas apresentadas por 

Foucault em seus estudos sobre o tema, representam uma maneira de estas pessoas tentarem 

estabelecer, consigo mesmos, limites para que ao menos sua saúde não viesse a perecer mais. 

A essência do cuidado de si a partir das falas dos entrevistados se mostra como algo de 

ordem curativa e marcantemente biológica, o que se distancia da discussão filosófica 

estabelecida em Foucault e se aproxima de uma conotação positivista, marca presente e ainda 

predominante nas práticas de saúde.  

Esta compreensão foucaultiana é extremamente salutar a todas as pessoas, entretanto 

ganha conotação especial e relevância para os profissionais de saúde que assistem a pessoa 

com tuberculose, tendo em vista que a reflexão sobre o cuidado de si deve ser inserida na 

existência destes profissionais, evitando uma prática automatizada, não reflexiva de cuidar 

dos outros e minimizar os cuidados para consigo. 

Estudar este tema proporciona uma profunda reflexão acerca da forma como 

atualmente se cuida do usuário com tuberculose, ou mesmo de como está sendo observado o 

cuidado de si, de forma pessoal, podendo-se visualizar na pressa cotidiana a necessidade de 

um espaço para que se possa debruçar-se sobre si, ao passo que se vive em um ritmo de vida e 

trabalho que nem sempre permite momentos de deleite em si mesmo.  

Isto gera dúvidas e processos de adoecimento e desgastes que poderiam ser evitados se 

se ocupassem mais consigo mesmo. Parafraseando Sócrates, citado em Foucault (2010), 

muitos são os que se ocupam de riquezas, fama, glórias e honrarias, mas descuidam-se do 

essencial, do cuidado de si mesmo. 

Com isso, entende-se que este estudo pode possibilitar às pessoas com tuberculose 

refletir sobre as ações para o cuidado e o cuidado de si, ao passo que é o cuidado de si um 

conceito/ação muitas vezes realizado, entretanto sobre o qual não há uma reflexão cotidiana, 

na perspectiva de saber se na prática reduz-se este cuidado à prática de saúde, ou se o mesmo 

se insere mais profundamente no âmago da existência. 

Entretanto, o estudo traz limitações, ao passo que, por tratar-se de abordagem 

qualitativa, não produz generalização dos resultados, o que suscita a necessidade de 

elaboração de outros estudos com capacidade de garantir representatividade. 
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Torna-se necessária ainda a realização de outros estudos sobre a temática do cuidado 

de si à luz do referencial de Foucault, como forma de maior aprofundamento neste referencial, 

de forma a apresentar os diversos domínios e vertentes deste cuidado. 
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APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal, RN – CEP: 59000-000 – Fone/fax:(84) 3215-

3196 

Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

Ilma.Sra. Dra.  

Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal 

 

 Através desta, solicitamos autorização para o desenvolvimento, nessa instituição, da 

coleta de dados do projeto de pesquisa intitulado Capacidade e ações de autocuidado do 

doente com tuberculose pulmonar. 

Trata-se de uma pesquisa de Dissertação de Mestrado da aluna RayssaHoracio Lopes, 

a ser desenvolvida nas Unidades de Saúde da Família e nas Unidades Básicas de Saúde do 

referido município, sob nossa supervisão. O objetivo do estudo é analisar a capacidade e as 

ações de autocuidado desenvolvidas pelo doente com tuberculose pulmonar.Para tanto, 

comoobjetivos específicos temos: caracterizar sociodemograficamente os doentes de 

tuberculose no município de Natal; caracterizar o tratamento da tuberculose pulmonar no 

município de Natal; analisar a capacidade de autocuidado dos doentes de tuberculose 

pulmonar; analisar as ações de autocuidado desenvolvidas pelos doentes de tuberculose 

pulmonar; identificar a adesão dos doentes ao tratamento da tuberculose pulmonar. 

Enfatizamos que a tuberculose permanece como um problema de saúde marcante em 

nível nacional e local, e a capacidade de autocuidado do doente é um tema pouco estudado, o 

que se revela como campo salutar para o desenvolvimento deste estudo em nossa realidade. O 

qual pretende trazer contribuições aos profissionais de saúde. 

Em anexo encaminhamos cópia do projeto para um maior conhecimento do estudo e o 

formulário de anuência. Aguardamos deferimento e colocamo-nos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

       

 

Atenciosamente, 

 

 

      Profa. Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes 

      Coordenador da Pesquisa 

 

mailto:pgenf@ccs.ufrn.br
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APÊNDICE B 

 

Entrevista Semi-estruturada: Conhecimento e ações de autocuidado do doente com 

tuberculose 

Data 

Iniciais do nome do entrevistado 

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS DOENTES COM TUBERCULOSE 

SEXO: mas(   )       fem(   )        IDADE (anos): 

ESTADO CIVIL:  

casado(a) (   )  solteiro(a) (   ) União estável (   )   viúvo(a) (   ) separado(a) (    ) 

ESCOLARIDADE 

Sem escolaridade (   ) 

Ensino fundamental incompleto (   )                          Ensino Fundamental completo (   ) 

Ensino Médio incompleto (   )                                    Ensino Médio completo (   ) 

Nível Superior completo (   )                                      Nível Superior incompleto (   ) 

RENDA MENSAL DA FAMÍLIA 

Até 1 Salário Mínimo (   )   

Acima de 1 e até 3 Salários Mínimos  (   )  Acima de 3 e até 

6 Salários Mínimos  (   ) Acima de 6 Salário Mínimos (   ) 

MORADIA 

Própria (   ) Alugada(   )     Cedida(     ) 

FAMÍLIA 

Reside com: Sozinho (    ) com familiares (   ) com amigos (    )Total do grupo familiar: _________________ 

 

OCUPAÇÃO:_________________________________No momento está trabalhando?  (   ) Sim  (   ) Não 

CRENÇA OU RELIGIÃO: 

Sem religião (   ) Católica (   ) Evangélica (   ) Espírita (   ) Umbanda/candomblé (   ) outra (   ) 

CARACTERIZAÇÃO DA TUBERCULOSE E DO TRATAMENTO 

Tipo de tuberculose (pulmonar ou extra): 

Tempo de tratamento (em meses): 

Unidade onde faz o tratamento: 

Modalidade de tratamento (auto-administrado ou 

supervisionado): 

Co-infecção TB/HIV? 

 

Recebimento de auxílio (cesta básica, vale transporte, leite, etc) durante o tratamento? Qual? 

 

 

Roteiro norteador da entrevista 

 

Observação: será realizada orientação sobre as perguntas, caso não sejam compreendidas a 

princípio, o pesquisador falará sobre o que cada uma quer dizer. Estas questões são 

norteadoras da entrevista 
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01. Para o Sr (a) o que é estar com tuberculose? 

02. Para o Sr (a), o que é cuidar de si mesmo? 

03. A tuberculose mudou a sua forma de cuidar de si mesmo? 

04. O que o Sr (a) faz para se cuidar de si mesmo? Quais as ações que o Sr (a) desenvolve? 

05. O Sr (a) tem algum hábito que considera ser prejudicial ao seu cuidado?  

06. Que dificuldades o Sr (a) encontra para realizar o cuidado de si mesmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Capacidade e ações de 

autocuidado do doente com tuberculose, que é coordenada pela Professora Dra. Rejane 

Maria Paiva de Menezes. 

Sua participação é livre, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem ter nenhum prejuízo ou penalidade por isto. 

O objetivo desta pesquisa é analisar o conhecimento e ações de autocuidado do doente 

com tuberculose. Caso decida aceitar o convite, sua participação se dará da seguinte forma: 

faremos uma breve entrevista com algumas perguntas a serem respondidas pelo Sr(a) e 

anotadas pela pesquisadora; e após uma entrevista que será gravada, a partir de seu 

consentimento. Esta entrevista pode durar em média 40 minutos e será realizada no local de 

sua preferência (serviço de saúde ou domicílio).  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, e asseguramos que todos os 

cuidados necessários serão tomados para minimizar os riscos. Todos os dados que possam 

identificá-lo(a) serão utilizados em sigilo e garantimos que eles não serão cedidos a outras 

pessoas que não estejam envolvidas na pesquisa. 

Os benefícios que você poderá ter ao participar da pesquisa: melhorias nos serviços de 

saúde a partir do conhecimento de seu autocuidado, de forma que os profissionais possam ter 

condições de avaliar a prática e a atenção ao usuário com tuberculose. Formulação e 

reformulação de políticas de saúde existentes para o controle da tuberculose. 

Com relação ao sigilo das informações obtidas, asseguramos que será cumprido 

rigorosamente e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 

sua participação.Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será reembolsado, caso solicite. 
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Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Rejane Maria Paiva de Menezes, no 

endereço: Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-RN. 

CEP 59078-970, ou pelo telefone (84)3215-3837. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, 

CEP 59072-970, ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: 

CAPACIDADE E AÇÕES DE AUTOCUIDADO DO DOENTE COM TUBERCULOSE 

Participante da pesquisa: 

 

 

Assinatura 

 

 

Pesquisador responsável: 

 

Profa. Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes 

Docente do Departamento de Enfermagem da UFRN 

Endereço: Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-RN. CEP: 59078-970 

 

 

 

Comitê de Ética - UFRN 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN 

Telefone/Fax:(84) 3215-3135. 
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APÊNDICE D 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO 

 

Solicitamos sua autorização para realizar a gravação de voz na entrevista de coleta de 

dados do Projeto: Capacidade e ações de autocuidado do doente com tuberculose. Esta 

gravação é necessária para evitar a perda de informações relevantes durante a entrevista o que 

poderia ocorrer, caso a pesquisadora apenas realizasse a anotação das respostas. 

Sua autorização é voluntária e pode ser retirada a qualquer momento. Após a gravação 

será feita a transcrição de todas as falas emitidas durante a entrevista, a qual você pode ter 

acesso a qualquer momento. Todas as falas transcritas da gravação serão usadas apenas para 

fins desta pesquisa e manipuladas pelos responsáveis da pesquisa, de forma sigilosa sem fazer 

identificação dos sujeitos e atendendo a todos os critérios apontados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Após a transcrição, as gravações serão arquivadas em formato digital por um período 

de cinco anos, no prédio do Departamento de Enfermagem, em armário chaveado e terminado 

este tempo, as mesmas serão eliminadas.  

Este termo será assinado em duas vias, uma ficando com a pesquisadora e outra com o 

Sr(a). 

 

Autorização para gravação 

 

Declaro que compreendi o objetivo desta solicitação e: 

 

(   ) autorizo a gravação de voz na entrevista da pesquisa 

(   ) não autorizo a gravação de voz na entrevista da pesquisa 

 

 

Participante da pesquisa: 

 

 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável: 

Profa. Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes 

Docente do Departamento de Enfermagem da UFRN 

Endereço: Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-RN. CEP: 59078-970 
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ANEXOS 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Capacidade e ações de autocuidado do doente 

com tuberculose pulmonar. 

 

 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes 

 

Conhecendo o propósito desta pesquisa, seus objetivos e metodologia, declaramos que: 

 

_____Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

_____Não autorizamos a coleta dados na instituição. 

 

 

Quanto à divulgação: 

 

_____Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

_____Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

 

 

Quanto ao relatório técnico-científico: 

 

_____Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

_____Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

 

Comentário:________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Natal, RN,           /      / 2011 

 

______________________________ 

Dra. Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira 

Secretária Municipal de Saúde de Natal, RN 

(Carimbo).  


