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RESUMO 

 

A presente investigação analisa o conhecimento sobre TB e as atitudes das famílias de 

pacientes em tratamento da doença na Atenção Primária à Saúde em Natal/RN. Consiste 

em um estudo de corte transversal, realizado através da aplicação de questionário junto 

às famílias de pacientes diagnosticados de TB e em seguimento pela APS de Natal. Os 

sujeitos da pesquisa foram recrutados de forma não probabilística, por conveniência, 

contemplando uma amostra de 50 familiares. Dentre os critérios de   inclusão dos 

sujeitos, estão idade acima de 18 anos, residir com o doente de TB em Natal e 

disponibilidade de participação da pesquisa. A coleta de dados foi realizada pela 

pesquisadora e uma assistente, através de um formulário previamente testado em 

realidade semelhante, junto aos familiares do doente de TB.Procedeu-se a dupla 

digitação independente dos dados. Na etapa analítica, inicialmente foi conduzida a fase 

exploratória e univariada dos dados, com descrição das medidas de posição (média, 

mediana, moda) e dispersão (intervalo de confiança e desvio-padrão). Na análise 

bivariada, os autores efetuaram o cruzamento das variáveis dependentes e dicotômicas − 

conhecimento e mudanças atitudes ,com cada uma das variáveis independentes, por 

meio de tabelas de contingência, sendo aplicado o teste qui-quadrado e, quando 

necessário, o teste exato de Fisher. Nas tabelas 2x2, computou-se o odds ratio (OR) com 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%).  Da amostra selecionada, 43 

(86%) sujeitos eram do sexo feminino, com idade média e mediana respectivamente de 

46,64 e 46,50 anos; 25 (50%) possuíam o ensino fundamental. O conhecimento 

expresso pelos familiares sobre a TB foi considerado satisfatório. Entretanto, a falta de 

interesse dos familiares (54%) em procurar informações sobre a tuberculose; a forma 

incorreta da resposta em relação ao microrganismo causador da doença (64%); a 

indicação de água (62%) e alimentos contaminados (54%) como meios de disseminação 

da TB foi uma fragilidade identificada na investigação. Em relação ao tempo de 

transmissão da doença, 90% dos entrevistados indicaram não saber ou responderam 

errado. Das variáveis independentes investigadas, apenas duas apresentaram associação 

com o não conhecimento de TB, sendo elas não possuir religião (OR: 0,146; IC95% : 

0,027-0,800) e renda abaixo de 1,7 salários mínimos (OR : 0,155; IC95%: 0,029-0,813), 

parecendo elas exercerem um efeito protetor sobre este desfecho. Quanto às mudanças 

de atitude, a maioria das variáveis consideradas não teve associação com significância 

estatística, exceto o não acesso à internet (OR: 0,212; IC95%:0,048-0,935). A maioria 

das atitudes foi positiva em relação ao doente de TB. Os resultados demonstram 

fragilidades na atenção à TB, que tem assumido um caráter mais assistencialista e 

individual. Os dados não somente expressam os resultados sanitários produzidos pelos 

serviços de saúde, mas a conjuntura política e social das famílias que são acometidas 

pela TB.  
 

Palavras chave: Conhecimento, Atitudes, Tuberculose, Percepções, Atenção Primária à Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study thus sought to examine knowledge about TB and attitudes of patients’ 

families in disease treatment in Primary Health Care in Natal- RN. To this end, a cross-

sectional study was undertaken through a questionnaire with families of patients 

diagnosed with TB and follow up by APS from Natal. The study subjects were recruited 

from a non-probabilistic way, by convenience, contemplating a sample of 50 families. 

Among the criteria considered for inclusion of subjects, older than 18 years were 

considered, as well as residing with the TB patient and in Natal and availability to 

participate in the research. Data collection was performed by own researcher and an 

assistant, through a questionnaire with families of patients diagnosed with TB following 

the double independent digitalization of data. In the analytical phase, was initially 

conducted an exploratory phase and univariate data, with description of the position 

measurements (mean, median, mode) and dispersion (confidence interval and standard 

deviation). In bivariate analysis, it was  conducted an intersection of dependent 

variables of knowledge e and changes of  attitude dichotomous, with each of the 

independent variables, using contingency tables and calculating the chi-square test and, 

when appropriate, the Fisher exact test. In 2x2 tables, calculated the odds ratio (OR) 

with confidence intervals of 95% (95% CI). From the selected sample, 43 (86%) 

subjects were female, average age and median respectively of 46.64 and 46.50 years, 25 

(50%) had elementary school. The knowledge expressed by family members about TB 

was considered satisfactory. However, the lack of interest of the family (54%) in 

seeking information about tuberculosis; the wrong way of reply in relation to the 

organism causing the disease (64%); the water content (62%) and contaminated food 

(54% ) as a means of spreading TB was a weakness identified in the investigation. 

Regarding the time of transmission, 90% of respondents indicated not know or 

answered wrong. From investigated independent variables, only two were associated 

with lack of knowledge of TB, and they did not have religion (OR: 0.146, 95% CI: 

0.027 to 0.800) and income below 1, 7 minimum wages (OR: 0.155, 95% CI: 0.029 to 

0.813). Thus they seem to exercise a protective effect on this outcome. As for the 

changes in attitude, most of the found variables had no association with statistical 

significance, except no internet access (OR: 0.212, 95% CI: 0,048-0, 935). Most 

attitudes were positive in relation to TB patient. Results have demonstrated weaknesses 

in TB care, which has taken on a more individual and welfare character. Data not only 

express health outcomes produced by health services, but also the political and social 

situation of the families that are affected by TB. 

Keywords: Knowledge. Attitudes. Tuberculosis. Perceptions. Primary Health Care. 
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INTRODUÇÃO 
“O que for teu desejo, assim será tua vontade. 
 O que for tua vontade, assim serão teus atos. 

 O que forem teus atos, assim será teu destino." 
(Deepak Chopra) 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 A tuberculose (TB) é considerada um dos graves problemas de saúde pública 

que afeta a população, estando distribuída pelos cinco continentes do globo. O fato de 

existir tratamento e cura não tem impedido que haja expressivo crescimento dos 

indicadores de morbimortalidade, o que representa grande desafio para as autoridades 

sanitárias no Brasil e no mundo.  A doença é considerada como uma das 10 principais 

causas de morte no mundo e quando analisada entre as doenças infectocontagiosas, ela 

ocupa o segundo lugar. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) cerca de dois milhões de pessoas morrem anualmente pela TB (KORENROMP 

et al, 2005; KRISTSKI et al, 2008; WHO, 2010). 

Barreira e Grangeiro (2007) estimaram que um em cada quatro brasileiros está 

infectado pelo bacilo de Koch e, todo ano, cerca de 90.000 novos casos da doença são 

notificados. Desses casos, pouco mais da metade (53%) apresentava-se como forma 

clínica a pulmonar bacilífera. As maiores taxas de incidência do país estavam 

concentradas nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. 

Embora tenham sido desenvolvidas políticas e estratégias para o controle da 

doença, o empobrecimento, a urbanização, a favelização, as intensas migrações e a 

pandemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) têm comprometido 

mundialmente o controle da TB (KRISTSKI et al, 2008). 

Assim sendo, o problema da tuberculose no Brasil reflete o seu estágio de 

desenvolvimento social, em que os determinantes do estado de pobreza, as condições 

sanitárias precárias, as falhas de organização do sistema de saúde e as deficiências de 

gestão limitam a ação da tecnologia e, por consequência, inibem a queda de doenças 

marcadas pela conjuntura social (HINO, CUNHA VILA, SANTOS, 2011) 

Por conta disso, essa enfermidade continua a merecer especial atenção dos 

profissionais de saúde e da sociedade como um todo, pois obedece a todos os critérios 

de priorização de um agravo em saúde pública, ou seja, grande magnitude, 

transcendência e vulnerabilidade (RABELLO, 2011). 

No estado do Rio Grande do Norte, em 2010, o número de casos novos foi de 

517, com taxa de incidência de TB de 65,79 casos por 100.000 habitantes (superior a 

média nacional), taxa de incidência de TB bacilífera de 23,26 por 100.000 habitantes e  

3,2% de óbitos. Dentre os municípios prioritários do estado para o controle da doença, 

está situado o município de Natal, que em 2007 teve 186 casos de TB, com incidência 
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anual de aproximadamente 23 casos bacilíferos por 100.000 habitantes. O referido 

contexto impõe uma posição de alerta, haja vista a extensão territorial e populacional, e 

a importância econômica e turística internacional do município (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2010; BRASIL, 2007). 

Nesta conjuntura a Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem se aportando 

como uma possibilidade de reorientação do modelo assistencial do SUS, pela 

possibilidade de instituição de novas práticas, deste modo, potencializando a busca de 

casos de TB nos territórios.  

Todavia não somente a detecção de casos é esperada pela ESF, mas também que 

ela consiga responder às demandas sociais, que trazem um doente de TB 

(VERNASQUE, 2011). Vale mencionar que a determinação social é hoje a grande 

preocupação das autoridades sanitárias e do Ministério da Saúde para se vencer a TB, 

entretanto há dúvidas sobre o papel do setor saúde, no sentido de minimizar tais 

determinantes.  

A reestruturação dos sistemas de saúde para que possam contribuir 

positivamente para a promoção de condições de saúde favoráveis está entre os 

principais desafios colocados no século XXI. Embora os determinantes sociais não 

fossem a tônica desta investigação, trazê-los como pano de fundo é reiterar a 

importância de uma abordagem que transcenda os aspectos clínicos e médicos, 

atrelando a dimensão social à produção de cuidados .  

Assim, ao se abordar o conhecimento sobre TB e as atitudes das famílias há uma 

intenção por parte dos autores de trazer à tona a dimensão social da doença.  Verifica-se 

na literatura científica uma tendência de estudar a doença no âmbito individual, havendo 

poucos estudos que se propuseram a investigar o agravo na perspectiva das famílias 

(FREITAS et al, 2012).  

A questão também que se coloca à investigação, é por que estudar o 

conhecimento e atitudes das famílias? Reconhece-se que a família tem sido alvo de 

intervenções das políticas públicas de saúde, não sendo compreendidas apenas como 

meio para a "sobrevivência" dos sujeitos que as inscrevem, mas também uma instituição 

de proteção e socialização de seus componentes, transmissão do capital cultural, do 

capital econômico e da propriedade do grupo, bem como das relações de gênero e de 

solidariedade entre gerações (CARVALHO E ALMEIDA, 2003). 

De acordo com  ngelo e Bousso        compreender a fam lia como a mais 

constante unidade de sa de   condi  o sine qua non para a institui  o de uma realidade 
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sanitária, para a promo  o, preven  o, tratamento e reabilita  o    ssim, a fam lia como 

unidade de cuidado implica em conhecer como cada membro percebe o seu problema de 

saúde, as suas dificuldades e os desafios para superá-las.  

Embora seja exaurida nos documentos oficiais a relevância das famílias na 

atenção aos doentes de TB, o manejo clínico ainda se dá em âmbito individual com 

poucas perspectivas de envolvimento delas no plano de cuidado e de sua proatividade 

neste processo (CARVALHO E ALMEIDA, 2003; OLIVEIRA et al., 2009). 

Entretanto, deve-se pensar que o surgimento de uma doença como a tuberculose 

causa implicações psicológicas e socioculturais nos indivíduos infectados, mas também 

nos seus familiares e amigos. É um acontecimento de vida significativo, como também 

um fator de estresse, na medida em que altera significativamente as rotinas diárias, as 

relações sociais, as atividades e o estilo de vida das famílias (GAZETTA, 2008; ROSA, 

2007). 

Desta forma, considera-se que a mudança de comportamento em relação ao 

controle da TB está diretamente relacionada ao conhecimento e atitudes em relação à 

doença. Além disso, o conhecimento e as atitudes das famílias é uma condição essencial 

para a formulação das políticas de saúde efetivas para o controle da tuberculose 

(FREITAS et al, 2012; MAHER et al., 2007). 

Vale salientar que de acordo com Alves (2008), o conhecimento constitui-se na 

lembrança de acontecimentos ou fatos transmitidos pelo sistema de educação ao qual o 

sujeito participa, emitindo conceitos com o entendimento adquirido sobre determinado 

assunto ou evento. Enquanto que atitude é a norma de proceder, opinar e crer sobre 

algum determinado argumento ou fato.  

Assim sendo, Sanchez e Bertolozzi (2004) afirmam que os conhecimentos 

insuficientes acerca da doença podem afetar a forma de percebê-la e de enfrentá-la, o 

que pode potencializar a vulnerabilidade à tuberculose. É necessário resgatar os 

conhecimentos que a população tem sobre a saúde-doença para o planejamento de 

atividades que promovam a desmistificação e redução do estigma social de 

enfermidades como a tuberculose. 

Para isso, torna-se indispensável a informação sobre a enfermidade aos 

familiares. Orozco et al (1998) salientam que o risco de não conclusão da terapia 

medicamentosa aumenta quando a família não esta informada sobre a doença.  

A partir do surgimento da doença, a família se organiza, procura compreender e 

interpretar o modo de existir do ser doente, buscando alternativas para articular-se com 
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o mundo. Passa, então a se relacionar com o mundo de maneira autêntica, acolhendo a 

angústia e as suas revelações. O enfrentamento da doença pode levar a família a 

redimensionar sua vida para conviver com o ente doente, reelaborando seu projeto de 

vida com base nas implicações da doença (MOTTA, 2004). 

O aparecimento de uma doença como a tuberculose, implica uma mudança na 

sua estrutura, nos papéis, nos padrões de comunicação e nas relações entre os seus 

membros. Os familiares vivem sentimentos ambivalentes, como o medo de perder a 

pessoa com quem se tem um relacionamento afetivo, além do medo de contágio 

(GUERRA, 1998). 

Desta forma, tendo em vista que o conhecimento e a atitude de familiares sobre 

tuberculose são fatores indispensáveis para o controle da doença, com intuito de 

investigar as principais vertentes que abordam a temática na literatura científica, optou-

se pela construção de uma breve revisão na literatura acerca do tema.  Utilizou-se como 

descritores tuberculose e conhecimento e tuberculose e atitudes nas bases de dados 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online) e Google Acadêmico. Como critérios de inclusão estabeleceu-

se o período de 2004 à 2012, artigos, dissertações e teses que se relacionassem à 

temática do presente estudo. Desta forma, atingiu-se um corpus de oito estudos, após 

aplicação dos critérios supracitados. Os quais são apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Principais estudos encontrados na literatura a cerca do conhecimento e atitudes relacionados à TB, 2004-2012. 

 
Título Autores/Ano Periódico Objetivo Métodos População Fatores Associados ao 

conhecimento e atitudes 

 

 

 

Conhecimento sobre a 

tuberculose por 

estudantes 

universitários. 

 

 

 

SÁNCHEZ e 

BERTOLOZZI/2004 

 

 

 

 

Bol Pneumol Sanit 

 

 

Caracterizar o 

conhecimento acerca da 

tuberculose de um 

determinado grupo de 

pessoas, identificando 

pontos de vulnerabilidade, 

no sentido de 

disponibilizar informações 

que orientem os serviços 

de saúde na prestação da 

assistência. 

 

 

Estudo descritivo 

e quantitativo. 

 

 

Estudantes 

universitários 

 

 Os conhecimentos que os 

alunos têm acerca da doença se 

revelam incipientes, 

especialmente em relação a quem 

pode contrair a doença e no que 

se relaciona à cura da tuberculose. 

Além disso, aponta-se o fato de 

alguns alunos não saberem o que 

é a enfermidade. 

 32,1% dos alunos referiram 

nunca ouviram falar sobre a 

tuberculose. 

 

 

 

O conhecimento de 

pacientes com 

tuberculose acerca de 

sua doença: um 

estudo de caso-

controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACIEL, E.L.N. et 

al/2005 

 

 

 

Cadernos Saúde 

Coletiva, Rio de 

Janeiro 

 

 

 

O objetivo deste estudo foi 

verificar se conhecimento 

insuficiente sobre a 

tuberculose é um fator 

determinante do abandono 

do tratamento. 

 

 

 

Um estudo caso-

controle. 

 

 

 

Pacientes em 

tratamento de 

TB 

 Os pacientes tinham 

conhecimento adequado em 

relação à forma de transmissão 

da doença: 82% dos casos e 

76% dos controles responderam 

que a transmissão se dava pelo 

ar enquanto 47% dos casos e 

49% dos controles responderam 

ser pela saliva; 

 Um dos aspectos que 

chama a atenção no estudo é o 

elevado percentual de pacientes 

que acreditam em formas 

alternativas não convencionais de 

tratamento. 
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Knowledge and 

practices of medical 

students to prevent 

tuberculosis 

transmission in Rio de 

Janeiro, Brazil. 

TEIXEIRA et 

al/2008 

Rev Panam Salud 

Publica/Pan Am J 

Public Health 

Descrever o conhecimento, 

práticas e fatores 

associados de estudantes 

de medicina para prevenir 

a transmissão da 

tuberculose (TB) em cinco 

escolas de medicina. 

 

Estudo 

transversal 

 

Estudantes de 

Medicina. 

 Apenas um terço dos 

alunos respondeu corretamente 

todas as perguntas sobre 

transmissão de TB. 

 

Conhecimento dos 

clientes com 

tuberculose pulmonar 

e seus familiares sobre 

adesão ao tratamento 

e fatores associados, 

no município do Rio 

Grande (RS) 

COSTA, S.M. et 

al/2011 

 

Ciência & Saúde 

Coletiva 

Determinar a prevalência de 

conhecimento sobre adesão 

ao tratamento da tuberculose 

que os clientes com 

tuberculose pulmonar e seus 

familiares possuem acerca 

desta doença e fatores 

associados. 

Estudo 

Transversal 

Pacientes e 

familiares. 
 Constatou-se uma 

prevalência de acertos para as três 

questões relacionadas ao 

conhecimento de 75% nos clientes 

com TB e de 47,5% para os 

familiares. 

 

 

Social Stigma and 

Knowledge of 

Tuberculosis and HIV 

among Patients with 

Both Diseases in 

Thailand. 

 

 

JITTIMANEE et 

al/2009. 

 

 

PLoS One 

 

 

Avaliar os conhecimentos 

e crenças sobre essas 

doenças 

entre os pacientes 

infectados pelo HIV TB na 

Tailândia. 

 

 

 

Estudo 

prospectivo 

Pacientes com 

TB associada ao 

HIV. 

 A maioria 

apresentou respostas incorretas 

envolvendo a forma apropriada de 

tomar o medicamento, 

efeito colateral grave da medicação 

e a duração do tratamento da  

 

 Estigma elevado foi 

encontrada em 500 (65%) dos 

pacientes.Cerca de 34% 

informou que a TB seria um 

problema na 

comunidade, e 23% concordaram 

que ter a TB seria um 

constrangimento na família. 



26 
 

 

 

Conhecimento, 

atitudes  e práticas 

sobre tuberculose e 

HIV/AIDS em prisões 

e no serviço público de 

saúde. 

 

 

 

FERREIRA 

JÚNIOR,S. /2011 

 

Dissertação de 

mestrado 

apresentada à Pós-

graduação da 

Faculdade de 

Ciências Médicas do 

Departamento de 

Medicina Preventiva 

da Universidade 

Estadual de 

Campinas. 

 

 

Analisar o conhecimento, 

atitudes e práticas em 

relação à tuberculose e 

HIV/aids dos detentos e 

dos funcionários da 

unidade prisional III do 

Complexo 

Penitenciário e rede 

pública de saúde de 

Hortolândia entre janeiro 

e julho de 2010. 

 

 

O estudo tipo 

transversal. 

 

 

Detentos; 

funcionários do 

presídio; 

servidores da 

rede pública de 

saúde.  

 No grupo dos detentos o 

sintoma da tuberculose mais 

conhecido foi a tosse seca 

(63,1%), seguido por “outros 

sintomas” 4 , %  como calafrios, 

diarreia, fraqueza e suadeira.  

 Detentos (79,4%), 

funcionários do presídio (63,5%) 

e rede pública de saúde (58,4%) 

responderam que não se sentem 

bem informados sobre a TB e que 

desejam receber mais 

informações sobre a doença. 

 

 Quando questionados se 

falariam sobre a doença, caso 

fossem acometidos, os detentos e 

funcionários do presídio 

responderam positivamente; 

17,2% da rede pública de saúde 

disseram que não falariam. 

 Quando indagados “sobre 

como um doente de TB é 

considerado pelas outras pessoas” 

43,2% dos detentos declarou que 

“muitos rejeitam”, mas que 

“muitos ajudam”  
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Conhecimento e 

percepção sobre 

tuberculose das 

famílias 

de pacientes em 

Tratamento 

Diretamente 

Observado em um 

serviço de saúde de 

Ribeirão Preto-SP, 

Brasil 

 

 

 

 

FREITAS et al/2012 

 

 

 

 

Texto Contexto 

Enferm,Florianópoli

s 

 

 

 

 

Descrever o Perfil 

demográfico das famílias 

de pacientes em 

TDO em um serviço de 

saúde de Ribeirão Preto-

SP, analisar o contexto em 

que elas estavam inseridas, 

considerando o grau de 

parentesco e os aspectos 

clínico epidemiológicos 

dos comunicantes 

portadores 

de TB e assim, avaliar o 

conhecimento e a 

percepção dessas famílias 

em relação à TB. 

 

 

 

 

Utilizou-se 

delineamento 

transversal. 

 

 

 

 

Família de 

pacientes 

 

 

 Em relação ao 

conhecimento das famílias sobre 

TB, este foi considerado como 

satisfatório, haja vista que a 

maioria dos respondentes referiu 

corretamente o fator 

predisponente para o 

adoecimento, a forma de 

transmissão e os sintomas da 

doença. 

 Quanto ao modo de 

transmissão da doença, observou-

se que muitas famílias associam a 

TB ao uso compartilhado de 

pratos, talheres e copos (43,7%).  

 Ressalta-se ainda, que a TB 

foi percebida pelas famílias como 

uma doença que pode afetar todos 

seus membros, comprometendo 

inclusive as relações sociais no 

seu entorno. 
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A partir da revisão na literatura, observou-se que duas das pesquisas selecionadas 

tinham como população de estudo estudantes universitários. Outra possuía ao mesmo 

tempo como sujeitos alunos de graduação e profissionais de enfermagem; duas também 

abordavam os pacientes de TB. Outra pesquisa tratava dos conhecimentos de detentos, 

funcionários do presídio e servidores da saúde pública. Apenas uma pesquisa tratou 

numa mesma investigação, o conhecimento de pacientes e seus familiares, e apenas uma 

investigação apresentou a família como objeto de estudo. 

Observou-se em todos os estudos, que o conhecimento relacionado à tuberculose, 

independente da população estudada, apresentou-se como insuficiente, mesmo quando 

se tratava de estudantes de graduação e profissionais da rede de atenção à saúde. Os 

quais se constituem  em fontes importantes de disseminação de informações sobre a TB. 

Desta forma, questiona-se sobre o conhecimento das famílias em relação à 

tuberculose, posto que em outros estudos este se revelou insuficiente.  

Em relação às atitudes apresentadas pelas diferentes populações, verificou-se que 

apenas quatro estudos mencionavam comportamentos. E delas, somente uma abordava 

as atitudes da família frente ao diagnóstico da tuberculose. Do exposto, os autores 

puderam depreender que a literatura não apresenta as implicações que tuberculose 

promove na vida cotidiana das famílias. 

Em conclusão, verificou-se, que atualmente, o conhecimento sobre a etiologia, o 

modo de transmissão, as manifestações clínicas, o tratamento e as medidas de controle 

para TB estão bem estabelecidas (NASCIMENTO, 2006), todavia o conhecimento e 

atitudes das famílias diante da TB ainda é uma incógnita, haja vista a pouca produção 

científica sobre o tema nas bases indexadas nacionais e internacionais.  

Assim sendo, já não basta assistir um indivíduo cônscio, perceptivo de que este 

pertence a uma família, mas se faz necessária a investidura na família, porque ela, além 

de ser agente do cuidado de seus membros, também deve ser considerada como objeto 

de cuidado dos profissionais da enfermagem. 

A importância de se inserir a família como objeto de trabalho da enfermagem  se 

deve ao fato de que esta, segundo Delaney (1986): 

“serve como zona de impacto e agente neutralizador entre os 

indivíduos e a sociedade, fornece proteção psicossocial aos 

seus membros, além de se constituir em um importante 

veículo de transmissão de cultura, incluindo os cuidados com 

a sa de”  
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 Portanto a motivação para estudar o contexto das famílias de pacientes com 

diagnóstico de tuberculose decorre da nossa experiência com a temática e também da 

participação do Grupo de Estudos Operacionais em Tuberculose (GEOTb). A 

participação deste grupo propiciou discussões importantes quanto ao desenvolvimento 

de pesquisas que englobassem as famílias, haja vista que esta se coloca na 

contemporaneidade como um mecanismo de proteção social no Brasil. Sendo ela a 

instituição que tem influencias na vida do ser humano, em todos os seus aspectos do 

nascer, viver e morrer.  Assim estudar o conhecimento sobre tuberculose e atitudes das 

famílias contribuirá para a reorganização dos processos de trabalho na Atenção 

primaria, além de mudanças de praticas (mais voltadas ao coletivo) e para as 

reformulações das políticas de saúde destinadas ao controle da doença. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 

“Se as coisas são inatingíveis... ora!  
Não é motivo para não querê-las...  
Que tristes os caminhos se não fora  

A mágica presença das estrelas!”  
(Mário Quintana) 
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2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

A escolha de um referencial para este trabalho não foi uma missão fácil, haja 

vista que conhecimento sobre TB e atitudes em famílias é um tema transversal, o que 

permitiria transitar por diferentes campos da epistemiologia e trazer as mais variadas 

correntes teóricas para iluminar os resultados. Todavia, os resultados alcançados na 

pesquisa tem relação à conjuntura atual dos sistemas de saúde, ou melhor, com um 

movimento que vem ocorrendo em âmbito nacional  em prol da integração dos sistemas 

de saúde. Para a pesquisa, a Atenção Primária à Saúde é a grande marquise, haja vista 

que os fatos e acontecimentos trazidos à tona se desenrolam justamente na APS. O 

próprio título traz sobre a APS, uma vez que as famílias selecionadas para a pesquisa 

estão vinculadas à ela, por essa razão se conformou o marco teórico da presente 

investigação.   

Os autores tomam o trabalho de Saldaña e Urcia (2008), que define o marco 

teórico como um elemento que sustenta um caminho a seguir no trabalho científico, 

uma base na qual se sustenta uma teoria face o fenômeno que está se investigando. Para 

eles, não se trata somente de uma revisão de conceitos, mas também a descrição de 

elementos teóricos levantados por um ou dois teóricos, que permitem aos investigadores 

se fundamentarem em seu processo investigativo.  

Antes dos autores se apegarem quanto às evidências científicas de uma APS 

resolutiva no sistema de serviços de saúde, faz-se necessário compreender os seus 

determinantes históricos. Tudo começa especialmente na conferência internacional de 

Alma Ata, em 1978, quando se apresenta a APS como solução para a crise internacional 

dos sistemas de saúde. Na ocasião, parecia haver certo consenso quanto à relevância 

desta modalidade de atenção na produção de cuidados em saúde, mais humanos, 

equitativos e com justiça social (CONILL, 2008). A partir de Alma Ata, cada país pode 

interpretar a APS e arrolá-la a sua maneira (GIOVANELLA, 2008). Nos países 

periféricos do capitalismo (na ocasião, o Brasil), houve uma tendência de conformá-la 

em seletiva, focalizando a APS  em áreas populacionais mais pobres e menos providas 

de recursos da saúde. Esta política de APS inclusive recebeu ajuda de agências 

internacionais, havendo um pensamento sanitário na ocasião, de que ela era um 

programa focalizado e seletivo com cesta restritiva dos serviços de saúde (CONILL, 

2008).  

Giovanella (2008) em um debate bem interessante sobre os desafios à APS, 

levanta a problemática da APS seletiva, que implica em um modelo assistencial distinto, 
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não se conformando em estratégia de reorganização para um sistema como um todo. Ela 

se restringe a objetivos estritos para cobrir determinadas necessidades de grupos 

populacionais pobres, com recursos de baixa densidade tecnológica e sem possibilidade 

de acesso aos níveis secundário e terciário.  

Segundo autores, nas proposições de Alma-Ata, a APS foi compreendida de 

forma bem diferente, naquela ocasião foi lhe auferida a função central de um sistema 

nacional de saúde, que deveria integrar um processo permanente de assistência sanitária, 

que incluiria prevenção, promoção, cura, reabilitação e, como parte do processo mais 

geral de desenvolvimento social e econômico, envolveria a cooperação com outros 

setores para promover o desenvolvimento social e enfrentar os determinantes de saúde 

(FALK, 2004).  

Nos países europeus, onde imperavam os serviços nacionais de saúde e políticas 

de proteção social bem estabelecidas, a APS esteve alinha justamente ao ideário de 

Alma Ata, se conformando, portanto como a porta de entrada de um sistema de aten  o 

  sa de de acesso universal, assumindo nestes cenários uma perspectiva mais 

abrangente, de gestora e coordenadora do cuidado.  A APS passa então a estar integrada 

a um sistema de saúde universal a partir do momento em que se reconhece ou se 

legitima o Estado de direito na saúde e a seguridade social. Estes sistemas universais 

passam a ser sustentados então, por meio de financiamento público ou contribuições 

específicas a seguros sociais (CONILL, 2008).  

Entretanto, no Brasil, nos anos 80, face à crise financeira na saúde, as políticas 

de ajuste fiscal e reformas macroeconômicas estruturais neoliberais centradas na 

desregulamentação dos mercados, redução do Estado com privatização importante de 

serviços sociais e de infraestrutura, incentivadas por organismos financeiros 

internacionais, se tornou hegemônica a APS seletiva. Vale mencionar que neste 

momento se abandona a expressão Atenção Primária à Saúde, fazendo-se a opção por 

atenção básica (GIOVANELLA, 2006).  Quanto às políticas sociais, na América Latina 

predominou a concepção de proteção social assistencial focalizada em grupos 

populacionais em extrema pobreza e na saúde, portanto, uma cesta restrita de serviços 

ou de atenção básica.  

Embora com todos os antecedentes históricos e forças políticas, econômicas e 

ideológicas que levaram a introdução no país de uma APS seletiva, na conjuntura atual 

há um movimento nacional com vistas ao robustecimento da APS, de forma a convergi-

la em abrangente e colocá-la  no cerne de um projeto imponente para a coletividade de 
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integração dos sistemas de saúde. Assim, o movimento de renovação da APS pode ser 

uma oportunidade impar de se alcançar resultados sanitários mais significativos e a 

produção de equidade pelos serviços de saúde.  

Trabalhos bem interessantes vem destacando a efetividade da APS abrangente 

na redução das internações por condições sensíveis à este modelo de atenção 

(ALFRADIQUE et al, 2009). A TB como uma condição crônica impõe uma nova lógica 

de organização destes sistemas de saúde, e portanto da APS, sob pena da ocorrência de 

óbitos, abandonos, sequelas e novos casos da TB na comunidade.  A partir da literatura 

pode-se depreender que quando todos os atributos da APS  estão satisfeitos, verifica-se 

um melhor desempenho dos sistemas de saúde (VIANA et al, 2006; VIANA et al, 

2008).  

Segundo Starfield (2002), os princípios ordenadores da APS são : 

a) O acesso: implica tanto a acessibilidade, quanto o uso dos serviços pelos 

usuários para cada problema novo ou para cada novo episódio do problema já 

existente;  

b) A longitudinalidade do cuidado (ou vínculo e responsabilização):  corresponde à  

existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua utilização ao 

longo do tempo. Além disso, a ligação entre a população e sua fonte de atenção 

se reflete em fortes laços interpessoais que expressem a identificação mútua 

entre os usuários e os profissionais de saúde;  

c) Integralidade da Atenção: Vale destacar que a APS deve se organizar para que 

seus usuários tenham todos os serviços de saúde necessários, identificando e 

proporcionando os serviços preventivos, bem como ações que possibilitem o 

diagnóstico e tratamento das doenças, estabelecendo a forma adequada para 

resolução de problemas, sejam eles, orgânicos, funcionais ou sociais.  

d) A Coordenação do cuidado (ou organização das respostas ao conjunto de 

necessidades): que se refere à capacidade da APS de integrar todo cuidado que 

os usuários devem receber nos diferentes níveis do sistema de saúde.  

e) Orientação Familiar: Consiste no conhecimento dos fatores familiares 

relacionados   origem e ao cuidado das doenças.  

f) Orientação Comunitária: Vale mencionar que as necessidades de saúde da 

comunidade devem se consideradas no planejamento das ações em saúde, para 

tal devem ser utilizadas as ferramentas adequadas para o diagnóstico situacional 
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dos problemas de saúde da comunidade. Neste sentido, a APS deve estar em 

contato direto com a comunidade.  

A APS, cujos atributos estejam sendo fortemente desenrolados em um sistema 

de saúde apresentará maior efetividade e assim resolubilidade das principais demandas 

de uma população.  Há evidências suficientes da capacidade da APS resolver 85% das 

necessidades comuns de um território (HARZHEIM; STEIN, ÁLVAREZ-DARDET, 

2004; VIANA et al., 2006). Diversos estudos vem colocando o desafio da APS de se 

conformar como a porta de entrada de um sistema de saúde (VIANA et al., 2008; 

COSTA et al., 2009). Um investigação realizada nos municípios do nordeste evidenciou  

que estes sofreram algum tipo de mudança na estrutura administrativa com a 

implantação da ESF, havendo neles reformas e melhorias nas unidades com a lógica de 

“simples expans o de cobertura” ou “porta de entrada” do sistema local de sa de  No 

estudo, observou-se ainda o excesso de demanda e sobrecarga de trabalho profissional , 

além de limitadas práticas de promoção da saúde (ROCHA et al., 2008). 

A situação anteriormente apresentada coloca em questionamento se as famílias 

em seguimento pela APS teriam conhecimento satisfatório sobre a TB e também 

atitudes mais proativas em relação ao paciente de TB, valorizando o mesmo e não se 

constrangendo ou tendo vergonha de sua condição de doente. As questões colocadas 

anteriormente quanto à potencialidade da APS e os desafios nos diversos contextos não 

permitiram aos autores uma formulação de hipótese à priori. Pode-se depreender a partir 

de algumas revisões, que carecem de estudos nessa área e, que os mesmos são 

fundamentais para o fortalecimento da APS e assim na redução das iniquidades no 

acesso aos serviços e saúde e por sua vez na definição das ações prioritárias para a 

redução da TB nas comunidades.  
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OBJETIVOS 
“ A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas 

pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo 

vê”.  (Arthur Schopenhauer). 

 

 



36 
 

3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Analisar o conhecimento sobre TB e as atitudes das famílias de pacientes em 

tratamento da doença na Atenção Primária à Saúde em Natal/RN.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar a família segundo dados sócio-demográficos;  

  Verificar o conhecimento das famílias em relação à etiologia da 

tuberculose, modo de transmissão,diagnóstico e tratamento ;  

  Identificar os fatores associados ao conhecimento e atitudes das famílias 

frente à tuberculose. 
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MÉTODOS 
“Existe uma coisa que uma longa existência me ensinou: 

toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e 
inocente; e, portanto, é o que temos de mais valioso.” 

(Albert Einstein) 
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4.0 MÉTODOS  

 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de corte transversal. Na 

investigação foi utilizado um questionário semi-estruturado, pré-testado na população 

de referência. As entrevistas ocorreram nos domicílios ou nos serviços de saúde, em 

conformidade às necessidades dos sujeitos entrevistados (APÊNDICE A).  

   

4.2. Local de Estudo 

O estudo foi conduzido no município de Natal, capital do Estado do Rio Grande 

do Norte (RN).  A cidade apresenta com uma população de 803.739 habitantes (IBGE, 

2010) e está dividida, geograficamente, em 36 bairros, distribuídos em quatro Distritos 

Sanitários (DS): Norte, Sul, Leste e Oeste (NATAL , 2006). 

Em relação aos indicadores sociais, a população do município de Natal é 

exclusivamente urbana (100% dos natalenses residem em zona urbana), em idade 

economicamente ativa (25,5% com idade entre 23 e 39 anos). Do total da população, 

53% pertencem do sexo feminino e 47% masculino, vivendo, em sua maioria, em casas 

(81,3%), com abastecimento de água e energia elétrica. A taxa de analfabetismo na 

população de 15 anos ou mais é de 8,3% e a renda mensal domiciliar per capita é em 

média de 803 reais, sendo que 50% dos domicílios possuem renda mensal de até 383 

reais. No tocante às condições de saneamento básico, 61,8% dos domicílios particulares 

permanentes possuem saneamento adequado (IBGE, 2010).  

Em se tratando de estabelecimentos de saúde, Natal possui 1.150 

estabelecimentos cadastrados no centro nacional de estabelecimentos de serviços 

(CNES) (BRASIL, 2009). No tocante à Atenção Primária à Saúde, verifica-se que o 

território está coberto por  60 unidades de Saúde, sendo que 37 são Unidades de Saúde 

da Família (USF) e 23 são Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

Os Distritos Norte e Oeste apresentam maior cobertura da ESF em virtude da 

caracterização da área em vulnerabilidade social e apresentam ainda a maior 

concentração de casos em TB. Já o Distrito Leste vem apresentando maior incidência 

em TB apesar de ser considerada uma área heterogênea em que predomina os bairros 

com menor poder aquisitivo, considerado um indicador importante para TB (NATAL, 

2006). 
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A principal porta de entrada do doente de TB é o Hospital de Referência em 

doenças infecto contagiosas que também é unidade de referência para os co-infectados 

TB-HIV. O usuário que procura esse serviço dispõe de aproximadamente 72 horas entre 

a solicitação de baciloscopia e a liberação do resultado, que ocorre de 24 a 48 horas, e o 

doente adquire medicamentos para 05 dias. O Hospital entra em contato via telefone 

com o distrito sanitário para informar o caso de TB identificado que por sua vez 

comunica a Unidade de Saúde que acolhe o doente geralmente na mesma semana que 

procura o serviço (PINTO, 2011). 

 

 

4.3 População e Amostra 

 

A população de referência foi constituída por familiares e co-habitantes de 

pacientes em tratamento de tuberculose na Atenção Primária à Saúde no município de 

Natal/RN.  

A escolha da referida população justificou-se por: 

 

1) Estar em contato próximo ao doente de TB, pertencendo, portanto ao seu núcleo 

familiar;  

2) Pela facilidade de acesso a essa população, haja vista o diagnóstico recente tendo 

mais chances de encontrá-los nos endereços referidos na ocasião do 

preenchimento da ficha de notificação compulsória e outros registros do 

Programa de Controle da Tuberculose;  

Assim, foram selecionados sujeitos de ambos os sexos, comunicantes dos 

pacientes de TB, com idade igual ou maior a 18 anos na ocasião da coleta, residência 

em Natal e possibilidade de participação durante a entrevista. A amostra foi do tipo 

intencional, não probabilística, sendo selecionados 50 sujeitos da população de 

referência do estudo.  

 

4.4 Instrumento para coleta de dados 

 

Para responder os objetivos da pesquisa foi elaborado um instrumento com 63 

itens que foram baseados em estudos importantes publicados sobre conhecimento e 

atitudes (HOA, CHUC e THORSON, 2009; JITTIMANEE et al., 2009; ABEBE et al., 
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2010). O instrumento contém itens do tipo Likert de cinco pontos (1 = nunca; 2 = quase 

nunca; 3 = às vezes; 4 = quase sempre e 5 = sempre) com os quais os participantes 

informaram a frequência com que percebiam a ocorrência de um dado evento. Vale 

destacar que a escala Likert possui propriedades psicométricas, sendo comumente 

utilizada em estudos quantitativos, com intuito de registrar o grau de concordância ou 

discordância dos sujeitos face uma situação a eles colocada (ALBAUM, 1997). 

Destaca-se que as duas primeiras seções (A e B) do instrumento contém também 

questões relacionadas às sociodemográficas e informações clínico-epidemiológicas, o 

que correspondem aos itens do 1 ao 26. Na parte C, as questões voltam-se ao 

conhecimento sobre a doença e na parte D os itens se referem às atitudes das famílias.  

O instrumento foi submetido à validade de face e de conteúdo, em que dez juízes, 

especialistas na temática, procederam a análise semântica, verificando a adequação da 

apresentação conceitual dos atributos, adotando-se como critério de pertinência do item, 

80% de concordância dos avaliadores. Posteriormente, o questionário foi pré-testado em 

10 membros familiares dos pacientes de TB, objetivando determinar a clareza, 

coerência e a sensibilidade cultural do mesmo, além de gerar críticas e sugestões para o 

seu aprimoramento. 

Vale salientar que os sujeitos que participaram desta etapa da investigação, não 

foram incluídos quando da aplicação final do instrumento, evitando-se assim a interação 

entre o pré-teste e o seu efeito modificador nos sujeitos pré-testados.   
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4.4.1 Variáveis do estudo 

O quadro 2 apresenta as variáveis do estudo, mostrando a relação entre as 

variáveis dependentes e as independentes sob investigação. 

 

Quadro 2- Variáveis do estudo 

DEPENDENTES INDEPENDENTES NATUREZA DAS 

VARIÁVEIS 

 

Conhecimento sobre 

TB 

 

Estado civil Politômica 

Idade Variável contínua 

Escolaridade Politômica 

Ocupação Formal Politômica 

Religião Politômica 

Número de moradores por 

domicílio 

Variável contínua 

Salário Variável Contínua 

Leitura de jornal Likert 

Leitura de revistas Likert 

Acesso à internet Likert 

 

 

 

 

Mudanças de 

atitudes 

 

Estado civil Politômica 

Idade Variável contínua 

Escolaridade Politômica 

Ocupação Formal Politômica 

Religião Politômica 

Número de moradores por 

domicílio 

Variável contínua 

Salário Variável Contínua 

Leitura de jornal Likert 

Leitura de revistas Likert 

Acesso à internet Likert 

 

 

4.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre 01 de Março a 31 de agosto de 2012, nos 

domicílios das famílias de doentes de TB. Os entrevistadores, inicialmente, fizeram 

contato com as unidades de saúde a fim de estabelecer o primeiro contato e apresentar 
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os objetivos da pesquisa ao gestor e enfermeiro de cada unidade. Em seguida, os 

pesquisadores identificaram com a ajuda dos enfermeiros os pacientes, que estavam em 

tratamento de tuberculose nas unidades de saúde. Nestes encontros pode-se definir as 

estratégias para o acesso às residências das famílias. Os enfermeiros apontavam aos 

pesquisadores os dias mais apropriados para aplicação dos questionários.  Em sua 

maioria, as entrevistas ocorreram no domicílio da família, e as visitas para a coleta 

sempre contavam com o acompanhamento de um Agente Comunitário de Saúde da 

área, que previamente combinava com as famílias a entrevista.   

 

4.6 Análise dos Dados 

 

Para a inserção dos dados foi utilizado programa Excel, com dupla digitação 

independente. Após a verificação de erros e inconsistências, a análise foi realizada nos 

softwares STATISTICA 9.0 da StatSoft e do SPSS para Mac. A pesquisa contemplou 

uma fase descritiva, com análise exploratória dos dados, sendo estimadas as frequências 

relativas, medidas de tendência central (média, mediana) e medidas de dispersão 

(intervalo de confiança e desvio-padrão). Em seguida, procedeu-se  a análise bivariada 

do cruzamento das variáveis dicotomizadas -  conhecimento sobre TB sim (0) e não (1) 

e mudanças de atitudes: (0) não e (1) sim com as variáveis independentes (idade, 

escolaridade, hábitos de leitura de jornal, revistas, e acesso à internet) por meio de 

tabelas de contingência, quando então aplicou-se o teste qui-quadrado e nos casos 

necessários o teste exato de Fisher. Nas tabelas 2x2 foi computado o odds ratio com 

respectivo intervalo de confiança de 95% (IC 95%). A probabilidade do erro tipo I 

aceito no estudo foi de até 5%. Em relação às variáveis que expressam as atitudes dos 

familiares, procedeu-se a somatória de cada item, dividindo-se pelo número total de 

sujeitos na investigação. Os valores acima de 4, foram considerados como atitudes 

positivas, de 3 como regulares, e abaixo de 3 como negativas. A confiabilidade do 

instrumento foi analisada pela técnica estatística de alfa de Cronbach utilizando o 

conceito de consistência interna. 
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4.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

A coleta dos dados seguiu os trâmites exigidos pela Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº. 196/96 (CONEP, 1996) que trata da realização de pesquisas que 

envolvem seres humanos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/CEP-UFRN, CAAE n° 0351.0.051.000-11, sob 

Protocolo n° 323/2011 (ANEXO A).   

Inicialmente, foi enviada uma carta de Anuência (APÊNDICE B) ao Secretário 

de Saúde do município, pedindo permissão para a realização desse estudo nas sedes das 

unidades de saúde da família. Por sua vez, os participantes do estudo tiveram acesso ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), que tem o objetivo 

possibilitar esclarecimentos ao sujeito da pesquisa sobre a investigação que será 

realizada, explicitando seus possíveis riscos e benefícios, e documentando a sua opção 

em participar (ou não), de forma livre e consciente; assim, somente aqueles que 

concordaram em participar da pesquisa, bem como, atenderam aos outros critérios 

foram entrevistados. 
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RESULTADOS 
 

“Foi o tempo que investiste em tua rosa que fez tua rosa tão 

importante”. (Antoine de Saint-Exupéry). 
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5.0 RESULTADOS 

A Tabela 1 revela o perfil sócio-demográfico dos sujeitos da investigação. 

Observa-se que em sua maioria, os entrevistados eram do sexo feminino (86%), 

possuíam idade entre 30 e 59 anos (68%), sendo a média da idade 46,64 anos e a 

mediana 46,50 anos, modas 45 e 52 anos. No que se refere à ocupação, 48% dos 

participantes eram do lar e tinham renda familiar mensal maior que R$1.000,00 (48%). 

Ainda, 50% dos entrevistados (25) possuíam ensino fundamental, sendo elas esposas e 

mães dos pacientes em tratamento de tuberculose. 

Tabela 1 - Perfil sócio-demográfico dos familiares e o grau de parentesco com os pacientes 

em tratamento de tuberculose, em Natal/RN, 2012. 

Variáveis n %(n=50) 

Idade 

< 30anos 

30-59 

≥ 6 anos 

Número de Comunicantes 

≤   

2-5 

5-9 

≥    

Sexo 

Masculino 

Feminino 

Ocupação 

Do lar 

Aposentado/Pensionista 

Desempregado 

Agente Comunitário de 

Saúde 

Autônomo 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Renda 

<600,00 

600,00-1.000,00 

>1.000,00 

Escolaridade 

Sem escolaridade 

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior 

Grau de Parentesco 

Avós 

Mãe 

Pai 

Filho(a) 

Irmão(a) 

Neto(a) 

Primo 

Esposo(a) 

Outros 

 

7 

34 

9 

 

12 

31 

6 

1 

 

7 

43 

 

24 

8 

4 

2 

 

10 

2 

 

7 

18 

24 

 

6 

25 

16 

3 

 

1 

12 

1 

7 

4 

1 

1 

14 

9 

 

14 

68 

18 

 

24 

62 

12 

2 

 

14 

86 

 

48 

16 

8 

4 

 

20 

4 

 

14 

36 

48 

 

12 

50 

32 

6 

 

2 

24 

2 

14 

8 

2 

2 

28 

18 

                               Fonte: Dados da própria pesquisa 



46 
 

Na tabela 2 são apresentadas as informações clínico-epidemiológicas. No 

tocante ao número de comunicantes, 31 sujeitos (62%) residiam com 2 a 5 pessoas. Em 

uma das casas visitadas haviam 13 pessoas habitando o mesmo espaço. Quanto às 

doenças associadas dos pacientes em tratamento de TB, 4 dos entrevistados tinham 

AIDS, 2 eram portadores de Diabetes Mellitus (DM) e 2 tinham DM associada à 

hipertensão (HAS). Quanto ao tempo decorrido entre o início dos sintomas e obtenção 

do diagnóstico, 26% das famílias afirmaram que os pacientes demoraram 15 ou menos 

dias, 20% esperaram mais de 180 dias para ter acesso ao diagnóstico. 

Tabela 2 - Informações clínico-operacionais dos casos índices de tuberculose em 

Natal/RN, 2012. 

Informações 

Clínicoepidemiol[ogicas 

N % 

(n=50) 

 

Doenças Associadas 

AIDS 

DM 

HAS 

HAS/DM 

Epilepsia 

Bronquite 

HAS/DM/Bronquite 

Câncer de pâncreas 

Hipotireoidismo 

Asma 

Nenhuma 

Tempo entre o início dos 

sintomas e o diagnóstico 

≤ 5 dias  

15-| 30 dias  

30-| 60 dias  

60-| 90 dias  

90-| 179 dias  

≥  8  dias 

Sem Sintomas 

 

 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

35 

 

 

13 

4 

9 

5 

6 

10 

3 

 

 

 

8 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

70 

 

 

26 

8 

18 

10 

12 

20 

6 

 

                            Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Quando perguntados o quanto sabem sobre tuberculose, 34 (68,0%) das famílias 

disseram pouco conhecimento, 11 (22,0%) afirmaram nenhum conhecimento. 

Entretanto, 31 (62,0%) relataram saber alguma coisa sobre TB. Dos 50, 27 

(54,0%)entrevistados afirmaram que nunca procuram saber sobre informações sobre o  

agravo . Apesar disto, quando indagados se as informações acerca da TB costumam ser 

esclarecedoras nas situações em que buscam tais conhecimentos , 22 (44%) 

responderam como satisfatório.  
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Na figura 1 são apresentadas as respostas dos sujeitos quanto aos sintomas mais 

comuns da tuberculose. Entre os sintomas mais comumente reconhecidos estão febre, 

dor no peito e costas (46 sujeitos); seguidos por perda de peso (45 sujeitos), 

inapetência e tosse há mais de 3 semanas (41 sujeitos). 

 

Figura 1 - Frequência absoluta dos sintomas comuns da tuberculose, apontados pelos 

familiares de pacientes em tratamento no município de Natal/RN, 2012. 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

Notas: As respostas não eram mutuamente exclusivas e o entrevistado podia assinalar mais de uma resposta. 

 

Em relação ao microorganismo causador da TB, 18 (36,0%) sujeitos 

responderam de forma correta, afirmando que a doença era causada por bactéria, 17 

(34,0%) dos entrevistados disseram que não sabiam e 14 (28,0%) responderam que a 

TB é causada por vírus e 01 (2%) participante relatou o fungo como agente causal. 

As formas de transmissão reconhecidas pelos sujeitos da pesquisa estão 

destacadas na Figura 2. Na referida figura, pode-se constatar que 45 sujeitos apontaram 

que a TB é transmitida quando você está no mesmo ambiente do sintomático doente, 40 

associaram à TB ao uso comum de pratos, talheres e copos. 
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Figura 2 - Frequência absoluta das formas de transmissão da doença, reconhecidas pelos membros 

familiares de pacientes em tratamento de TB em Natal/RN, 2012. 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

Notas: As respostas não eram mutuamente exclusivas e o entrevistado podia assinalar mais de uma 

resposta. 

Em relação ao conhecimento acerca da tuberculose, quando os sujeitos foram 

indagados a respeito do tempo em que uma pessoa com tuberculose pulmonar deixa de 

transmitir a doença, 25 (50,0%) entrevistados responderam que não sabiam e 20 

(40,0%) deram uma resposta errada. Em relação à questão abordada, se após o início do 

tratamento o indivíduo deixa de transmitir a TB, 22 (44,0%) referiram sim. No tocante 

ao tempo de tratamento, 40 (80,0%) dos entrevistados responderam corretamente.  

Quanto aos meios de comunicação dos quais os sujeitos do estudo fazem uso, na 

tabela 3 pode-se constatar que 28 (56,0%) nunca costumam ler jornal; 23 (46,0%) 

também nunca leem revistas; 20 (40,0%) nunca costumam escutar rádio. Ainda, 36 

(72,0%) dos entrevistados costumam utilizar a televisão. Em relação à internet, 38 

(76,0%) dos sujeitos nunca tem acesso à rede. 

Os sujeitos do estudo também foram indagados sobre os meios de 

comunicação/lugares, os quais já ouviram/leram sobre a tuberculose. Observou-se que 

34 das famílias ouviram a respeito da TB na televisão, 33 sujeitos no rádio, 29 nas 
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conversas com familiares e amigos e 28 participantes referiram ter ouvido sobre TB nos 

serviços de saúde. 

Tabela 3- Meios de comunicação utilizados pelas famílias de pacientes diagnosticados com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde, Natal (2012). 

Variável Nunca Quase 

 Nunca 

Às vezes Quase Sempre Sempre 

 N % N  % n % n % N % 

Com que frequência 

costuma ler jornal 

28 56,0 10  20,0 9 18,0 - - 3 6,0 

Com que frequência 

costuma ler revista 

23 46,0 6  12,0 15 30,0 2 4,0 4 8,0 

Com que frequência 

costuma ouvir rádio 

20 40,0 2  4,0 5 10,0 3 6,0 20 40,0 

Com que frequência 

costuma assistir 

televisão 

1 2,0 -  - 10 20,0 3 6,0 36 72,0 

Com que frequência 

costuma acessar a 

internet 

38 76,0 3  6,0 4 8,0 - - 5 10,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

A tabela 4 expressa a associação de algumas variáveis com o conhecimento 

sobre TB. Do total de variáveis independentes consideradas nesta etapa da análise, 

observou-se que apenas religião e salário mínimo se apresentaram com significância 

estatística (p < 0,05).  
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Tabela 4 – Fatores associados ao conhecimento sobre Tuberculose em famílias de pacientes 

diagnosticados da doença na Atenção Primária à Saúde, Natal (2012). 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

Notas:  S. M. : Salário Mínimo . ** p< 0,05 

 

Em relação às atitudes dos familiares frente a TB, a tabela 5 apresenta as 

respostas dos participantes no que diz respeito à doença. A tabela expõe os dados de 

 

Fatores Associados ao 

Conhecimento 

Conhecimento  

ODDS 

Ratio 

 

IC (95%) 

 

p 

Não  Sim  

N % N % 

Estado civil casado:        

Sim 6 54,5 30 76,9 1 -  

Não 5 45,5 9 23,1 2,778 0,684-11,27 0,252 

Idade        

< 47,04 7 63,6 18 46,2 1 - 0,306 

> 47,04 4 36,4 21 53,8 2,042 0,513-8,119  

Escolaridade        

Sim 8 72,7 36 92,3 1 -  

Não 3 27,3 3 7,7 0,222 0,038-1,310 0,111 

Ocupação Formal         

Sim 0 0 5 12,8 1 -  

Não 11 100 34 87,2 1,324 1,121-1,563 0,573 

Religião        

Sim 7 63,6 36 92,3 1 -  

Não 4 36,4 3 7,7 0,146 0,027-0,800 0,034** 

Número moradores 

domicílio 

       

< 4 3 27,3 9 23,1 1 -  

> 4 8 72,7 30 76,9 1,250 0,273-5,725 0,528 

Salário        

> 1,7 S. M 2 18,2 23 59,0 1   

< 1,7 S. M 9 81,8 16 41,0 0,155 0,029-0,813 0,017** 

Ler Jornal        

Sim 4 36,4 18 46,2 1 -  

Não 7 63,6 21 53,8 0,667 0,168-2,65 0,734 

Assistir TV        

Sim 8 72,7 31 79,5 1 -  

Não 3 27,3 8 20,5 0,688 0,148-3,203 0,688 

Acesso à internet        

Sim 1 9,1 11 28,2 1 -  

Não 10 90,9 28 71,8 0,255 0,029-2,231 0,257 
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cada questão com as respectivas medidas de tendência central (média,  mediana e desvio 

padrão).  

Quando os sujeitos foram  questionados  se tinham preocupação em contrair a 

tuberculose, a média foi 3,16 (DP: 1,88), o que demonstra uma situação não muito 

satisfatória. Em relação à abordagem se o se o entrevistado costuma evitar falar sobre a 

doença, quando na presença de outras pessoas, as respostas obtiveram média de 3,80 

(DP:1,738). Quanto à utilização de algum termo ou expressão para substituir a 

expressão tuberculose em conversas com o familiar doente, a média foi de 3,44 (DP: 

1,908). No que diz respeito à adoção de medidas de proteção pelo familiar entrevistado, 

a média das respostas foi de 2,70 (DP: 1,854). O que demonstra uma situação não 

satisfatória.  

Verificou-se, também aspectos satisfatórios em relação às atitudes das famílias, 

sendo eles: não sente vergonha do familiar por ter TB, média de 4,80 (DP: 0,833); além 

de não esconder da comunidade sobre a doença do seu familiar, com média de 4,18 

(DP:1,480); como também não sente vergonha de sair com seu familiar por ele ter TB, media de 

4,92 (DP: 0,566). 

Tabela 5- Atitudes das famílias de doentes de tuberculose frente à doença, Natal/RN 

(2012). 

Variável Média (  ) Mediana Desvio Padrão 

O(a) Sr(a) fica preocupado em 

contrair TB 

3,16 3,50 ±1,888 

Seu familiar pede que o(a) Sr(a) 

guarde segredo sobre a doença dele 

4,26 5,00 ±1,496 

O(a) Sr(a) sente vergonha do seu 

familiar por ele estar com TB 

4,80 5,00 ±0,833 

O(a) Sr(a) esconde da comunidade 

sobre a doença do seu familiar 

4,18 5,00 ±1,480 

O(a) Sr(a) evita falar sobre TB na 

presença de outras pessoas 

3,80 5,00 ±1,738 

O(a) Sr(a) sente vergonha de sair com 

seu familiar que tem TB 

4,92 5,00 ±0,566 

O(a) Sr(a) utiliza algum termo para 

substituir a palavra TB nas conversas 

com o amigos/vizinhos 

          3,76 5,00 ±1,802 

O(a) Sr(a) adota medidas para se 

proteger 

2,70 1,50 ±1,854 

O(a) Sr(a) mudou seu comportamento 

com o doente de TB 

1,80 2,00 ±0,404 

Fonte: Dados da própria pesquisa 
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A tabela 6 apresenta os fatores associados às mudanças de atitudes das famílias 

frente ao diagnóstico da tuberculose em um de seus membros. Verificou-se associação 

com significância estatística na variável acesso à internet (OR: 0,212), podendo esta 

variável no estudo corresponder a um fator protetor, ou seja, as pessoas que não tem 

acesso à internet estão mais propensas a não apresentarem mudanças de atitudes face 

um diagnóstico na família de TB. Pode-se constatar nesta tabela, que a escolaridade e 

idade não estiveram associadas às mudanças de atitudes.  

 

Tabela 6. Fatores associados às mudanças de atitudes das famílias após confirmação do 

diagnóstico de TB, Natal (2012). 

 

Fatores Associados  

Mudanças de atitudes após diagnóstico 

de TB 

 

ODDS 

Ratio 

 

IC (95%) 

 

p 

Sim Não 

n % N % 

Estado civil:        

Casado 6 60,0 30 75,0    

Não casado 4 40,0 10 25,0 2,00 0,467-8,557 0,436 

Idade em anos        

< 47,04 6 60,0 19 47,5    

> 47,04 4 40,0 21 52,5 0,603 0,147-2,468 0,480 

Escolaridade        

Sim 10 100,0 34 85,0    

Não 0 0 6 15,0 1,294 1,103-1,519 0,327 

Ocupação Formal         

Sim 2 20,0 3 7,5    

Não 8 80,0 37 92,5 0,324 0,046-2,269 0,258 

Religião        

Sim 9 90,0 34 85,0    

Não 1 10,0 6 15,0 0,630 0,067-5,919 1,000 

Número moradores no 

domicílio 

       

< 4  2 20,0 10 25,0    

> 4  8 80,0 30 75,0 1,333 0,242-7,348 1,000 

Salário        

> 1,7 S. M 6 60,0 19 47,5    

< 1,7 S. M 4 40,0 21 52,5 0,603 0,147-2,468 0,480 

Ler Jornal        

Sim 5 50,0 17 23    
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Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não 5 50,0 23 57,5 0,739 0,184-2,965 0,732 

Assistir TV        

Sim 6 60,0 33 82,5    

Não 4 40,0 7 17,5 3,143 0,698-14,16 0,197 

Acesso à internet        

Sim 5 50,0 7 17,5    

Não 5 50,0 33 82,5 0,212 0,048-0,935 0,046** 
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DISCUSSÃO 
“O saber não basta, temos de aplicá-lo. A vontade não basta, temos 

de atuar”. (Goethe) 
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6.0 DISCUSSÃO 

A partir dos resultados, pode-se constatar a predominância do sexo feminino, o 

que pode ser justificado pelos dados do IBGE (2010), que apresenta as mulheres com 

maioria (53.0,%) da população de Natal. Estes resultados também foram encontrados 

por Costa et al (2011) no município do Rio Grande (RS). Além disso, Oliveira, Pereira e 

Freitas (2010) afirmam que há uma provisão feminina no cuidado da família e elas o 

assumem baseadas em valores que foram passados de geração em geração. 

No tocante à escolaridade, 25 (50%) entrevistados possuíam ensino fundamental 

completo ou incompleto, os dados corroboram com a literatura, verificando-se que há 

maior incidência da tuberculose nos estratos sociais com menor escolaridade. Maciel et 

al (2005) verificaram que dentre os sujeitos alfabetizados, somente 20% tinham mais de 

quatro anos de estudo. Uma situação de vulnerabilidade social, pois a baixa escolaridade 

pode influenciar os indivíduos a não buscarem informações acerca da doença, assim 

como informações a saúde, de maneira geral (BOWKALOWSKI; BERTOLOZZI, 

2010). 

Além disso, a baixa escolaridade é reflexo de um conjunto de condições 

socioeconômicas precárias, que aumentam a vulnerabilidade à tuberculose e são 

responsáveis pela maior incidência da enfermidade e pela menor adesão ao respectivo 

tratamento (MASCARENHAS, ARAÚJO, GOMES, 2005). 

Em referência ao número de comunicantes, 31 sujeitos (62%) residiam com 2 a 5 

pessoas em suas residências. Santos et al (2007) constataram que habitações 

superlotadas e as baixas condições socioeconômicas tendem, a partir da ocorrência de 

um caso,  tendem a levar a um aumento na transmissão do bacilo. Tal fato implica na 

maximização da prevalência da infecção por TB com consequente incremento da 

incidência da doença.  

Além disso, Rosa (2007) afirma que certos indicadores, como a desvantagem 

social e econômica e a degradação das condições habitacionais das famílias têm 

influência na sua saúde e no aparecimento de algumas patologias, como a tuberculose. 

Sanchez e Bertolozzi (2004) referem que o padrão de ocorrência da TB está 

relacionado aos determinantes sociais, que estão estruturados nos modos de produção e 

reprodução da sociedade. Os autores acrescentam que entre as pessoas mais vulneráveis 

ao adoecimento, estão as populações de baixa renda com condições insalubres de 

moradia.  
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No que diz respeito ao grau de parentesco, sendo esposas e mães dos pacientes de 

TB, estes resultados também foram encontrados por Freitas et al (2012), no qual 

identificou-se que seis (37,50%) eram esposas e seis (37,50%) eram mães dos pacientes 

de TB. 

Quanto às doenças associadas dos pacientes em tratamento de tuberculose, 8 dos 

entrevistados citaram a AIDS , Diabetes e Hipertensão. Resultados similares foram 

encontrados por Rosa (2007) em Portugal. Esta situação confirma os apontamentos de 

Mendes (2011), da tripla carga da doença no cenário nacional, havendo no país a 

coexistência de doenças infecciosas, as doenças crônico-denegarativas, e as causas 

externas. Segundo o autor, os sistemas de saúde devem estar organizados para responder 

à nova conjuntura epidemiológica e social, devendo os profissionais de saúde olharem 

para estes agravos, não mais na perspectiva da cura, mas do cuidado apoiado e 

continuado. Vale mencionar que os projetos pensados na saúde para manejo das 

condições crônicas vêm colocando a APS no centro destes sistemas, que assume a 

posição estratégica na regulação do acesso.  

No que se relaciona aos conhecimentos dos familiares acerca da tuberculose, os 

dados demonstraram que a TB ainda está envolta a mitos e tabus, aparecendo situações 

como uso compartilhado de talheres e até água contaminada como forma de transmissão 

da doença. Diante desses resultados, segundo Quartilho (2001), o ser humano aprende e 

incorpora conhecimentos, habilidades e experiências sobre a saúde e a doença. Esse 

armazenamento de informações resulta na forma de se auto-cuidar/tratar, através de 

mensagens emitidas pelas mais diversas fontes: tradições, experiências pessoais, de 

outrem e/ou dos profissionais de saúde, dos meios de comunicação; mensagens que 

incorporam não só em  nível individual, mas também coletivamente, na família, grupo 

social, comunidade onde vive e se relaciona. Salienta-se que para se realizar a real 

promoção em saúde, deve-se considerar a experiência de vida das pessoas, sua 

subjetividade, autonomia e o conhecimento popular, envolvendo então o saber científico 

com a prática, proporcionando ao ser humano uma educação voltada ao seu cotidiano, 

visando a sua melhor integração individual e social. (CECAGNO, SIQUEIRA e VAZ, 

2005). 

 

Do total dos sujeitos, 68% afirmaram pouco conhecimento sobre a doença, além 

disso, 54% afirmaram que nunca procuraram obter informações acerca da doença. Em 
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um estudo realizado por Sanchez e Bertolozzi (2011) em alunos universitários, 

identificou-se que 84 pessoas (79,2%) responderam que sabiam o que era a doença.  

Desta forma, no presente estudo, assim como na investigação acima mencionada 

observou-se um dado preocupante de que os conhecimentos insuficientes podem afetar 

a forma como a comunidade percebe e enfrenta a doença. Desse modo, é necessário 

resgatar os conhecimentos que a população detém sobre a saúde-doença para que se 

viabilize o planejamento de ações que promovam a desmistificação de enfermidades 

como a tuberculose e rupturas de preconceito e/ou estigma (SANCHEZ; 

BERTOLOZZI, 2011). 

Quanto ao microorganismo causador da TB, 18 (36,0%) sujeitos responderam de 

forma correta, afirmando que a doença era causada por bactéria, os demais disseram que 

não sabiam ou responderam que a doença é causada por vírus. Observa-se, então que a 

quantidade dos participantes que responderam de forma errada, ou que afirmaram não 

saber foi bastante significativa. No estudo de Sánchez e Bertolozzi (2011), em relação à 

identificação da causa da enfermidade, a maioria dos estudantes (56,6%) respondeu que 

também não sabia. E algumas pessoas que acreditavam conhecer a causa da 

enfermidade responderam da seguinte maneira: “doen a produzida por v rus”, “doen a 

produzida por friagem” ou “complica  o dos resfriados”  SÁNCHEZ e BERTOLOZZI, 

2011). 

Fazendo um comparativo entre o presente estudo e o realizado com os 

universitários, verifica-se que a população, em geral não detém conhecimento sobre 

assuntos específicos da TB, por exemplo, o agente causador da doença. Uma vez que se 

estudantes de graduação e de pós-graduação, em sua maioria, não souberam responder 

de forma satisfatória a referida questão, era de se esperar que os sujeitos da presente 

pesquisa, em sua maioria com ensino fundamental completo ou incompleto, também 

não o fizessem de modo satisfatório. 

No que se refere aos meios de comunicação dos quais os sujeitos do estudo fazem 

uso, a maioria costuma ter acesso à televisão e rádio, poucos tem o hábito de ler jornais 

e revistas. Em relação à internet, 38 (76,0%) sujeitos nunca tem acesso a este meio. 

Desta forma, Sorj e Guedes (2005) enfatizam a relação presente entre a pobreza e o 

acesso aos meios de comunicação. Para os autores a exclusão digital diz respeito às 

consequências sociais, econômicas e culturais da distribuição desigual do acesso a 

computadores e Internet. 
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Além disso, levando em consideração que a maior parte dos sujeitos do estudo foi 

composta pelo sexo feminino, Sorj e Guedes (2005) ainda ratificam que as mulheres, 

pelo tipo de trabalho que realizam, em geral empregadas domésticas ou em serviços de 

limpeza, são as mais prejudicadas e apresentam um nível de exclusão digital muito mais 

elevado que os homens nas camadas pobres da população. 

Ataide (2005) complementa afirmando que o acesso à informação poderia ser 

mais democratizado, com o emprego de uma política de subsídios para a aquisição de 

equipamentos e conexão à Internet por parte de instituições como bibliotecas, escolas e 

centros comunitários, que facilitariam o uso do serviço da Internet àquelas pessoas que 

não podem pagar para o acesso às informações, que consideram importantes para o seu 

conhecimento. 

Nesse sentido, os Programas de Controle da Tuberculose, com base em suas 

ações, devem ser revistos e adotar estratégias midiáticas para a divulgação de 

informação sobre a doença, através da televisão, rádio e outros meios de comunicação 

massivos, de forma que essas informações possam ser acessadas de forma plena pela 

população (SANCHEZ; BERTOLOZZI, 2004). 

Os participantes do estudo também foram indagados a respeito dos meios de 

comunicação/lugares, nos quais já ouviu/leu sobre a tuberculose. Observou-se que, em a 

maioria dos indivíduos encontraram informações sobre TB, primeiramente na televisão, 

e no rádio, seguidos de conversas com familiares e amigos e nos serviços de saúde. Em 

uma pesquisa conduzida com estudantes universitários, 32,1% dos alunos referiram 

nunca ter ouvido falar sobre a tuberculose e alguns sujeitos não lembraram o local em 

que ouviram sobre a doença (SANCHEZ e BERTOLOZZI, 2004).  

  Em outro estudo realizado por Ferreira Júnior (2009) com detentos, funcionários 

de uma unidade prisional e servidores da saúde pública, verificou-se como fonte 

consultiva da TB as palestras e folhetos para a população em confinamento. Para os 

funcionários do presídio e da rede pública de saúde predominaram as fontes internet, 

televisão e radio. O que corrobora, em partes, com a presente pesquisa, uma vez que as 

fontes de informações mais citadas pelo familiar do doente de TB foram televisão e 

rádio, apenas 7 dos entrevistados afirmaram ter recebido informações sobre a TB em 

folhetos/panfletos. 

Ferreira Júnior acrescenta ainda que detentos funcionários do presídio e da rede 

pública de saúde responderam não se sentem bem informados sobre a TB e os mesmos 

desejam receber mais informações sobre a doença. No estudo poucos entrevistados 
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relataram ter ouvido ou lido sobre a tuberculose nos escola, o que se apresenta como um 

dado preocupante. Sanchez e Betolozzi (2004) afirmam que o setor educacional, por 

vezes, pode contribuir para o reforço da mistificação e preconceito da doença, ao 

contrário de sua real missão que é a de proporcionar aos alunos o amplo e desalienado 

conhecimento acerca da realidade. 

No que se refere às informações advindas dos Serviços de saúde, uma parte 

importante da amostra informara ter ouvido ou lido sobre TB nestas instituições. Na 

Colômbia, foi identificado que pessoas com doença respiratória recebem mais 

informação que provém de instituições de saúde e dos amigos do que as pessoas sadias, 

indicando que as instituições de saúde educam as pessoas que recorrem aos serviços, e 

não a população em geral (ZULUAGA, BETANCUR, ABAUNZA, LONDOÑO, 

1991). 

Para Rosa (2007), o fornecimento de informação por profissionais de saúde sobre 

a doença e o tratamento pode diminuir a angústia e permitir uma melhor percepção dos 

indivíduos no manejo clínico da doença. 

No tocante aos sintomas da TB apontados, evidencia-se que as respostas foram 

satisfatórias, uma vez a maioria dos entrevistados afirmou a febre e dor nos peitos e nas 

costas como sintomas. Grande parte dos entrevistados também citou perda de peso, 

inapetência e tosse há mais de três semanas e cefaleia. 

Além destes sintomas uma parcela menor dos participantes mencionaram náuseas 

e vômitos e epigastralgia. Um fato relevante nestas últimas respostas (epigastralgia e 

náuseas/vômitos) é que se pressupõe ter havido uma confusão no que diz respeito aos 

sintomas da tuberculose e os efeitos adversos causados pela medicação da TB.  

De acordo com Silva Jr. (2004), as manifestações clínicas da TB podem ser 

variadas. Na maioria dos casos ocorre tosse há mais de três semanas febre, 

habitualmente moderada, persistente por mais de 15 dias e frequentemente, vespertina. 

São comuns irritabilidade, tosse, perda de peso e sudorese noturna. Desta forma, 

percebe-se coerência nas respostas dos entrevistados quanto aos sintomas. Entretanto, 

percebeu-se que sintomas comumente citados na literatura, como a sudorese noturna 

não foi indicado por um número relevante de entrevistados. Sendo este sintoma referido 

por 27 sujeitos da pesquisa, o que pode ser relacionado ao fato do paciente em 

tratamento não ter apresentado esta queixa ao familiar, ou simplesmente, pela ausência 

dos sintomas nos pacientes com TB. 
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Em estudo conduzido por Maciel et al (2008) com Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), verificou-se que a febre foi o sintoma mais presente nas respostas 

apresentadas, com 62,9%. Este ator como um membro da comunidade não reconheceu a 

tosse como o sintoma mais característico da tuberculose, tal resultado contrasta com os 

achados da pesquisa, haja vista que este sintoma foi citado por uma quantidade 

relevante de participantes.  

Da mesma forma, o emagrecimento, na pesquisa feita por Maciel et al (2008) foi 

identificado como sintoma de tuberculose por apenas 35 dos 105 agentes comunitários 

de saúde,entretanto no estudo em questão, 45 dos 50 pesquisados apresentaram o 

emagrecimento com sintoma da TB. 

Novamente na pesquisa realizada por Sanchez e Bertolozzi (2004), a maior parte 

dos alunos (63%) referiu saber o que ocorre quando a pessoa tem tuberculose, 

mencionando, principalmente, tosse, hemoptise e até a morte.  

Recentemente, no estudo feito por Freitas et al (2012),  a tosse por mais de três 

semanas, perda de peso e inapetência foram sintomas mais apresentados pelos sujeitos 

como sugestivos de tuberculose, enquanto que a sudorese noturna foi o sintoma menos 

reconhecido, embora 25% dos familiares não associassem a tosse crônica à TB. 

No que se refere às formas de transmissão da doença citadas pelos sujeitos da 

pesquisa, grande parte apontou que a TB é transmitida quando você está no mesmo 

ambiente do portador sintomático da TB. Além disso, grande número dos entrevistados 

também associou a doença ao uso comum de pratos, talheres e copos.  

Silva et al (2007) afirmam que por se tratar de uma doença contagiosa, acredita-

se que muitas pessoas generalizam as formas de contágio e creem que a TB pode 

também ser contraída por meio do uso de utensílios domésticos, do abraço e do aperto 

de mão. Outro fato relevante encontrado foi de os participantes do estudo mencionarem 

a água contaminada e alimento contaminado como forma de transmissão da doença. 

 Em um estudo realizado com profissionais e estudantes de enfermagem no 

estado de São Paulo, verificou-se que 21 profissionais (60,0%) e 24 alunos (61,5%) 

responderam que se pode contrair o Mycobacterium tuberculosis (MT), quando falar 

com as pessoas em geral. A possibilidade de transmissão pelo beijo de pessoas sob 

tratamento foi relatada por 86,5% dos participantes. Além disso, 85,3% dos 

entrevistados disseram que a transmissão é possível quando dormindo no mesmo quarto 

com pessoas com tuberculose durante esta fase do tratamento (MUSSI, TRALDI e 

TALARICO, 2012). 
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Corroborando com o supraexposto, um estudo de caso-controle realizado no 

município de Vitória/ES com pacientes em tratamento de TB, verificou-se que todos 

tinham conhecimento adequado em relação à forma de transmissão da doença: 82% dos 

casos e 76% dos controles responderam que a transmissão se dava pelo ar enquanto 

47% dos casos e 49% dos controles responderam ser pela saliva (MACIEL et al, 2005) 

Já em uma pesquisa realizada por Maciel et al (2009) com médicos e enfermeiros, 

18% do total (médicos e enfermeiros) responderam que a transmissão ocorre apenas 

pelo ar, enquanto que 56% responderam que a TB pode ser transmitida pela saliva dos 

doentes e 26% disseram que a TB pulmonar poderia ser transmitida através das duas 

maneiras. 

Em outro estudo, a respeito da transmissão, as respostas foram: através da via 

aérea, 55 (51,9%); através do ar e de objetos pessoais, 16 (15,1%), através de 

compartilhar objetos pessoais, 10 (9,4%); não souberam responder, 17 (16%), e 7,6% 

referiram outras respostas (SÁNCHEZ E BERTOLOZZI, 2011). 

  Diante do exposto, em conformidade com Clementino et al (2011), a situação 

demonstra a necessidade de um trabalho conjunto entre o doente de tuberculose, seus 

familiares e o profissional de saúde no tocante às orientações referentes à disseminação 

e às formas de contágio da tuberculose. 

Ainda em relação ao conhecimento acerca da tuberculose, quando perguntados a 

respeito de em quanto tempo uma pessoa com tuberculose pulmonar deixa de transmitir 

a doença, a maior parte dos entrevistados respondeu que não sabia ou deu uma resposta 

errada. A literatura pesquisada não apresenta este aspecto do conhecimento de TB. 

Apenas encontrou-se tal resultado em um estudo conduzido em Ribeirão Preto/SP. De 

acordo com os resultados da pesquisa somente 18,75% dos familiares responderam 

corretamente sobre o período de transmissibilidade da doença depois do início do 

tratamento, entretanto, em relação ao tempo de tratamento, somente 43,75% dos sujeitos 

acertaram (FREITAS et al, 2012). 

Na análise bivariada, pode-se constatar que a ausência de religião e renda mensal 

mais baixa estiveram associadas ao conhecimento, entretanto esperava-se que outros 

aspectos, como escolaridade e acesso aos meios de comunicação estivessem ligados ao 

conhecimento suficiente ou não das famílias pesquisadas sobre TB. Vale salientar que 

Costa et al (2011) também esperavam encontrar associação significativa  entre estas 

variáveis, no entanto esta associação também não foi confirmada.   
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  renda abaixo de  , 7 salários m nimos parece exercer um “efeito protetor” 

quanto ao não conhecimento sobre TB. Para estes achados, os autores levantam 

possíveis explicações, como alocação e distribuição das ESF em áreas populacionais 

com menor poder aquisitivo, em que provavelmente este poderia ser um impacto desta 

modalidade de Atenção Primária à Saúde. Giovanella (2008) traz que APS é um termo 

que envolve distintas interpretações, sendo classicamente distinguida por ela em duas, a 

abrangente e seletiva. A seletiva estaria voltada a segmentos populacionais mais pobres 

e, portanto, com menor renda. Há grandes críticas em relação a esta tipologia de APS, 

uma vez que ela se constitui em um programa com objetivos restritos para cobrir 

determinadas necessidades de grupos populacionais em extrema pobreza, com recursos 

de baixa densidade tecnológica e sem possibilidade de acesso aos níveis secundário e 

terciário, correspondendo a uma tradução restrita dos objetivos preconizados, em Alma 

Ata, em 1978, para a Estratégia de Saúde para Todos no Ano 2000.  

Vale mencionar, que para os países em desenvolvimento, como o Brasil, a APS 

foi, em geral, implementada em sua forma seletiva por iniciativa e financiamento de 

importantes agências internacionais, e, assim ela passou a designar um pacote de 

intervenções de baixo custo para controle de determinados agravos, notadamente 

traduzido para o português de “aten  o básica”  Tal conjuntura histórica pode ser uma 

das explicações para a renda inferior ter aparecido como um efeito de proteção.  

De acordo com Besen (2007), a ESF, vista como objeto de educação em saúde, 

tem como papel central uma prática educativa voltada para a Promoção da Saúde, como 

um conjunto de atividades orientadas a propiciar o melhoramento de condições de bem-

estar e acesso a bens e a serviços sociais.  

Na pesquisa realizada por Rodrigues et al (2005), os resultados  mostraram que as 

informações transmitidas pelos profissionais aos clientes em suas consultas foram a 

principal fonte de informação sobre a doença, e essas, permeando seus conceitos pré-

existentes, configuraram-se em um elemento importante na formação da representação 

da tuberculose como doença curável. 

No que se refere à religião, também se observou que os participantes que não 

tinham religião eram apresentaram um conhecimento mais satisfatório sobre 

tuberculose. Este achado pode estar relacionado às  influencias mágico-religiosas no 

entorno da doença, estando aí imbricados fatores do contexto aos processos de 

assimilação e significação da doença . Há estudos que mostram a associação entre o 

universo religioso e os espaços de produção de sentidos e práticas associadas à saúde e 
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doença (RODRIGUES et al., 2005). Vale destacar que por se tratar de um estudo de 

amostragem por conveniência, não se pode confirmar com precisão esta associação, 

porque estes resultados podem trazer vieses do processo de seleção. Assim, sugere-se 

novos estudos, com plano amostral mais robusto, probabilístico com vistas à verificação 

da força entre o efeito de variáveis aleatórias - religião no conhecimento produzido 

pelas famílias sobre TB.  

O processo de adoecimento envolve questões que ultrapassam os limites da 

biologia. Mas também, se concebe que o desenvolvimento da tuberculose relaciona-se a 

múltiplos fatores, e não apenas à relação de causa e efeito entre o bacilo e o corpo 

infectado. Sendo a tuberculose uma enfermidade que ainda está associada, no 

imaginário social, à pobreza e aos vícios, acarreta ao seu enfermo, também, os efeitos da 

estigmatização ( SILVA e BARBOSA, 2004). 

Neste contexto, relacionando-se ao estudo em questão, Wendling, Modena e 

Schall (2010) complementam reforçando que apesar das dificuldades que a família 

enfrenta, ela assume um papel de extrema importância no tratamento, pois fornece 

apoio, estimula e compartilha os sofrimentos e medos do paciente. Da mesma forma, o 

apoio de outras pessoas, vizinhos e profissionais de saúde também podem ajudar o 

paciente a aceitar e enfrentar a doença. 

Assim sendo, a seguir, serão discutidos alguns aspectos relacionados às atitudes 

das famílias após o diagnóstico de tuberculose em um de seus membros.  

No tocante a pergunta feita em relação à preocupação em contrair a tuberculose, 

apresentou-se um resultado regular em relação a esta variável, ou seja, a maioria dos 

entrevistados expressou que “ s vezes” tem esta preocupa  o  Entretanto, Bertazone e 

Gir (2005) afirmam que alguns indivíduos ao comunicarem para a família a sua 

condição, experimentaram o preconceito pelo medo que a família tem de se contaminar, 

culminando com a rejeição. 

Já o segundo item, em relação se o doente pede para que o familiar guarde 

segredo sobre a tuberculose, os resultados demonstraram-se satisfatórios, haja vista que 

o doente não tem receio à doença. Rosa (2007), afirma o estigma e o preconceito 

associado à tuberculose levam os indivíduos afetados, a ocultarem da sociedade a sua 

doença, com medo de serem marginalizados e segregados socialmente, o que denota  

situação não identificada na pesquisa. 

Souza e Silva (2007) afirmam ainda que ao poder falar livremente e acreditar 

que estão sendo compreendidos em toda a extensão de sua situação, os doentes sentem-
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se "reconfortados", “amparados”, e passam a acreditar que   poss vel viver melhor, 

apesar de seu problema de saúde. O fluxo das informações torna-se mais livre, há uma 

abertura para a compreensão das informações sobre o tratamento, as implicações de 

seguir ou interromper a terapêutica medicamentosa.  

Na pesquisa conduzida por Clementino (2009), alguns usuários relataram 

situações desagradáveis com o distanciamento e indiferença de amigos, fato este, 

relacionado ao medo, preconceito e à falta de informação sobre a doença.  

A maior parte dos entrevistados do presente estudo não demonstra 

constrangimento por ter um membro da família com TB. Outra questão suscitada diz 

respeito à omissão da comunidade sobre a doença do familiar. Esta variável também 

demonstrou resultado satisfatório, em sua maioria, os participantes do estudo não 

costumam esconder de outros parentes, amigos e vizinhos que seu familiar tem TB. 

Entretanto, em relação ao fato de costumar evitar falar sobre a doença, quando 

na presença de outras pessoas, as respostas indicaram um resultado não tão satisfatório 

para esta variável. E ainda, quando indagados se costumam utilizar outro termo ou 

expressão em substituição à palavra tuberculose em conversas com amigos e vizinhos, 

os resultados também apontam uma entonação não satisfatória em relação à variável. 

Das expressões utilizadas foram destaque:, “Pneumonia”, “ Mancha no pulm o”, 

“gripe”, “doente”, “perfura  o no pulm o”, dentre outras foram dadas  

Assim, observou-se que apesar de afirmar não sentir vergonha do familiar que 

tem tuberculose e não omitir da comunidade o diagnóstico do seu ente, a maioria 

costuma evitar falar sobre a doença quando na presença de outras pessoas. Além disso, 

em geral, os participantes do estudo tem o hábito de substituir a palavra tuberculose 

quando em conversas com amigos e vizinhos. 

De acordo com Clementino et al (2011), a ocultação do diagnóstico configura 

uma estratégia de manipulação da informação, especialmente em relação às pessoas 

mais íntimas de quem o indivíduo percebe as reações negativas, estando assim associada 

ao medo da rejeição.  

Rosa (2007) complementa afirmando que a tuberculose por se tratar de uma doença 

transmissível e estar associada a representações sociais que se refletem na estigmatização e 

marginalização, é muitas vezes ocultada pelas pessoas portadoras desta doença o que pode 

ser justificado pela falta de suporte social, ausência de apoios afetivos e a discriminação 

sofrida pela doença.  
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Segundo Rodrigues et al (2005), a não verbalização, substituindo o nome da 

doença denota que a palavra tuberculose causa ainda um impacto emocional muito 

grande por conta das representações negativas que circularam marcadamente na 

sociedade ao longo dos séculos. 

A divulgação do diagnóstico da TB para outras pessoas traz repercussões 

significativas, pois as mudanças de atitudes dos indivíduos em relação ao doente de TB 

ainda são muito evidentes.  No estudo feito por Ferreira Júnior (2011), quando os 

sujeitos foram indagados a respeito de como um doente de TB é considerado pelas 

outras pessoas, 43,2%  dos sujeitos declarou que muitos são rejeitados. 

Dessa forma, ao longo da história, a representação da tuberculose se ancora pela 

marca do preconceito e do estigma. Assim, uma doença infecciosa como a TB 

certamente afetará as relações com as pessoas, pois o preconceito aliado ao medo leva a 

sociedade a se afastar dos valores pessoais deixando de compartilhar ajuda e 

solidariedade (CLEMENTINO et al, 2011; BERTAZONE, GIR, 2000). 

No que diz respeito à adoção de medidas de proteção pelo familiar entrevistado, 

a média das respostas apresentou valores que indicam insatisfação em relação a esta 

variável, ou seja, a maioria dos sujeitos não adotaram medidas para impedir o contágio 

da doença. 

Entretanto, no estudo de Clementino (2009), os entrevistados evidenciaram 

mudan as “sutis” na rela  o com a fam lia, no que diz respeito  s atividades cotidianas, 

traduzidas, principalmente, pela separação de utensílios domésticos, simbolicamente e 

cotidianamente compartilhados por todos. Tal fato demonstra uma relação entre cuidado 

(transmissão) e preconceito.  

No tocante aos fatores relacionados às atitudes das famílias frente à tuberculose, 

verificou-se, dentre todos os aspectos, o acesso à internet foi a única variável que 

apresentou associação significativa (OR: 0,212), o que significa que nos indivíduos que 

não tem acesso a este meio de comunicação estão mais sujeitos à não mudar de atitudes. 

 Vale mencionar que nem sempre o acesso a informação implica em mudanças de 

comportamentos, haja vista que as mudanças estão implicadas à aspectos de origem 

também cultural, que nem sempre o conhecimento científico ou empírico é capaz de 

promover rupturas na teia de simbolismo e imagem social da TB. 

  Para Leite e Vasconcellos (2006), a doença está, portanto, intimamente 

relacionada à cultura e acabam por simbolizar grande parte das ansiedades mais comuns 
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das pessoas ou da sociedade. Além disso, a saúde e a forma de reconhecer e tratar a 

doença estão diretamente relacionadas à visão de mundo do sujeito. 

Alves (1993) complementa afirmando que a experiência da enfermidade, como 

também as ações relacionadas à ela, têm caráter intersubjetivo, integrando 

interpretações subjetivas dos indivíduos aos processos de interação social permeados 

por certos padrões culturais.  

 Assim, por sua história antiga, a tuberculose, nos dias atuais, ainda se constitui 

como uma doença cheia de preconceitos, fortemente associada ao contágio, porém esse 

problema precisa ser melhor trabalhado pelos serviços de saúde. Trabalhar a educação 

em saúde na APS pode ser o melhor caminho para a superação desses preconceitos 

(CLEMENTINO, 2009). 

Cabe destacar que em Natal, o tratamento da tuberculose sedar em âmbito da 

APS, todavia o diagnóstico, em sua maioria, ocorre num hospital estadual de referência. 

O que ainda se configura como falha na rede de serviços do município na detecção de 

casos de TB, uma vez que todas as ações de controle da TB deveriam ocorrer na APS. 

Além disso, a implementação de uma atenção à saúde com enfoque na família e 

na orientação da comunidade através dos serviços de APS faz-se necessária para 

promover mudanças na qualidade dos serviços e reforçar o compromisso e o 

envolvimento dos profissionais da APS no controle da tuberculose. A APS se apresenta 

com grande capacidade para a redução da Tb na comunidade, desde que implementada 

de forma abrangente, incorporando o estado de direito e a proteção social como 

ideologia e missão das equipes de saúde. 

Por fim, tem-se como limitações do estudo a dificuldade de se localizar muitas 

famílias face a extensão do município de Natal, e por não contar com recursos 

financeiros, um estudo representativo populacional se tornou praticamente inviável. Por 

tratar-se de uma amostra por conveniência, os dados encontrados nesta investigação não 

podem ser generalizados para a população do estudo. A validade do instrumento 

considerado na pesquisa é outro ponto que merece destacamento,uma vez que deveria 

ser submetido a novas etapas metodológicas de validação para assim maior 

sensibilidade na população do estudo. A falta de outros instrumentos que 

intencionassem a medir o conhecimento sobre TB e atitudes das famílias impediu a 

análise comparativa do desempenho do instrumento com outros. Como potencialidade, 

a investigação trouxe importantes contribuições quanto ao manejo clínico da TB na 

APS e, portanto, dos desafios à conjuntura dos sistemas de saúde para a redução da TB. 
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CONCLUSÃO 
"A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos 

capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos 
acostumamos a ver o mundo" 

( Albert Einstein) 
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7.0 CONCLUSÃO 

 

A tuberculose é um problema de saúde e como tal necessita de estratégias 

abrangentes para seu controle. E como preconizado pela Atenção Primária à Saúde, 

entre seus atributos, o enfoque na família se faz necessário, uma vez que esta instituição 

exerce grande influência na vida do indivíduo doente, o que pode refletir na adesão e 

continuidade do tratamento, incidindo, diretamente, no controle da doença. 

Sabe-se que o conhecimento sobre os mecanismos de transmissão, 

sintomatologia e tratamento medicamentoso, aliados às atitudes e comportamentos, 

opiniões e percepções a respeito da tuberculose podem intervir em todo o processo de 

saúde, adoecimento e cura da doença. 

Desta forma, os resultados do estudo apontam que a maior parte dos 

participantes do estudo era do sexo feminino, possuíam idade entre 30 e 59 anos. No 

que se refere à ocupação, a maioria era do lar e tinham renda familiar mensal maior que 

1,7 salários mínimos. A metade dos sujeitos possuía ensino fundamental e eram, esposo 

(as) ou mães dos pacientes em tratamento de tuberculose. 

Em relação ao conhecimento expresso pelos familiares sobre a TB, em alguns 

aspectos foi demonstrado ser satisfatório. Entretanto, suscitou características 

preocupantes em relação a alguns fatores, tais como: a falta de interesse dos familiares 

em procurar informações sobre a tuberculose; a maioria não respondeu de forma correta 

em relação ao microrganismo da doença; e também indicou água e alimentos 

contaminados, como meios de disseminação da doença. Grande parte dos entrevistados 

sabia em quanto tempo uma pessoa com TB deixa de transmitir a doença. Pode-se 

também constatar que a ausência de religião e renda mensal mais baixa estiveram 

associadas ao não conhecimento, parecendo elas exercerem um efeito protetor sobre este 

desfecho. 

No tocante às informações acerca da tuberculose foi observado que instituições, 

como serviços de saúde e escola não foram citadas de maneira satisfatória pelos 

familiares com lugares de aquisição de conhecimento sobre TB. O que demonstra a 

importância de rever os papéis destes serviços no tocante à educação em saúde da 

população. Além disso, percebeu-se que os participantes apresentam com acesso 

precário à internet, como também demonstram pouco hábito de leitura. O que pode ser 
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explicado pelo ainda incipiente acesso aos meios de comunicação pela população de 

baixa renda no Brasil. 

Assim, é imprescindível a promoção e disseminação da informação para 

complementar o conhecimento sobre a doença, o que pode ser obtido através dos 

diferentes setores da sociedade, da saúde, da educação, além da mídia. 

Em relação às atitudes dos familiares, verificou-se que os sujeitos não costumam 

ter vergonha dos seus familiares por eles estarem em tratamento da TB, ou esconder da 

comunidade tal condição. Entretanto, os participantes demonstraram não ser de costume 

falar sobre a doença na presença de outras pessoas, além do uso habitual de outros 

termos em substituição à palavra tuberculose. O estudo evidenciou ainda que os 

familiares tem receio em relação à forma pela qual a sociedade enxerga o doente de TB 

e sua família. 

Frente a esse cenário, se faz necessário que se potencialize a acessibilidade aos 

meios de informação, uma vez que a literatura tem evidenciado a importância do acesso 

aos processos comunicacionais na diminuição da suscetibilidade aos agravos e situações 

adversas de saúde. Além disso, a compreensão dos modos de vida do indivíduo, sua 

dinâmica familiar, suas crenças e opiniões são também deveras importantes para a 

formulação de políticas de saúde efetivas no controle da tuberculose. 

Os achados deste estudo reiteram a importância da visualização de como a 

população de maneira geral entende o processo do adoecimento por tuberculose, uma 

vez que a pesquisa evidenciou que as famílias ainda não estão sendo consideradas nas 

práticas de saúde na APS. 

 Nesta perspectiva, levando em consideração as fragilidades relacionadas ao 

cuidado às famílias, recomenda-se aos profissionais que compõem a APS que as 

informações sobre a tuberculose sejam dadas de forma frequente, tanto ao doente, 

quanto aos seus familiares.  É preciso, pois que a viabilização de estratégias de 

educação em saúde para esta parte da população seja parte integrante do tratamento da 

TB oferecido pelas unidades de saúde, assim como é preconizado pelo Ministério da 

Saúde.   

Desta maneira, a produção de conhecimento científico nesta temática possibilita 

a avaliação e/ou a reformulação de novas estratégias de intervenção no controle da TB. 

E nessa conjuntura, a enfermagem apresenta-se, tanto no campo da pesquisa, quanto de 

atuação profissional como uma importante fonte de disseminação de investigações 
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científicas, através do investimento de publicações relacionadas à tuberculose no 

contexto familiar. 

Por fim, constatou-se que ainda se faz necessárias outras pesquisas que tenham a 

família como objeto de estudo para compreensão do contexto da tuberculose. Uma vez 

que a presente investigação apresentou apenas alguns aspectos relacionados ao 

conhecimento e atitudes referentes à TB, sob a ótica dos familiares. Ainda há muitos 

aspectos relevantes para serem estudados, como por exemplo, sob o ponto de vista dos 

profissionais que compõe a APS, tanto no município de Natal, quanto em outras regiões 

do país.  
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REFERÊNCIAS 
“Há um tempo em que nós precisamos abandonar as 
roupas usadas que já têm o formato do nosso corpo 

e esquecer os nossos caminhos que nos levam 

sempre aos mesmos lugares. 

(Fernando Pessoa) 
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APÊNDICE A- INSTRUMETO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 
A. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 

 

 

Iniciais do Entrevistado: _____________ Iniciais do paciente: _____________  

Data: ___/___/___  

Nome do entrevistador: ____________ 

 

1)Sexo:   

1-(  ) Masculino                     2-(  ) Feminino  

 

2) Relação de parentesco ou proximidade com o paciente TB 

........................................................ 

1-(  ) Mãe                           5-(  )Neto (a)         9-(  ) Esposo (a) 

    2-(  ) Pai                             6-(  )Primo (a)       10-(  ) Outros 

    3-(  ) Tio (a)                       7-(  ) Avô (ó) 

    4-(  ) Filho (a)                    8-(  ) Irmão (a) 

 

3) Distrito: Norte1 (  ) Norte2 ( ) Sul (  ) Leste (  )   Oeste  (  )    Há quanto tempo mora nesse 

local?.............................. 

 

4) Local de nascimento: 

.................................................................................................................................. 

 

5  DN  dd/mm/aaaa : …………………   Idade  anos completos : 

.................................................. 

 

6) Estado civil:  

1-(  ) Solteiro (a)                3-(  ) Divorciado (a) / Separado (a) 

2-(  ) Casado ( a) / Amasiado (a)               4-(  ) Viúvo 

 

7) Escolaridade: ...................................................................................................  

1-(  ) Sem escolaridade                      5-(  ) Ensino médio completo 

2-(  ) Ensino fundamental incompleto            6-(  ) Superior incompleto 

3-(  ) Ensino fundamental completo       7-(  ) Superior completo 

4-(  ) Ensino médio incompleto 

   

8) Ocupação: 

………………………………                                                                                                                                  
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9) Você tem uma religião? Se sim, qual sua religião: 

..................................................................................... 

 

10) Qual o número de membros residentes na casa onde o(a) Sr(a) mora?: 

……………………   …  

 

11) Qual é aproximadamente a renda mensal familiar (em reais)?: 

........................................... 

 

12) Você tem carro ou outro veículo automotor? 

1-(  ) Sim                   2-(  )Não 

 

13) Com que freqüência você costuma ler jornal? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

14) Com que freqüência você costuma ler revistas? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

15) Com que freqüência você costuma ouvir rádio?      

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

16) Com que freqüência você costuma assistir televisão?  

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

17) Com que freqüência você costuma acessar a internet?  

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

 

 

B. INFORMAÇÕES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS* 

*informações deverão se extraídas do prontuário ou livro de registro controle 

 

 Data do início do tratamento de TB do familiar: ______/______/______ 

 

18)  Exames solicitados no diagnóstico do familiar com TB?  

 

1- (  ) Raio X  2- ( ) Coleta do escarro no pote  3 – ( ) Outro: 

Qual?________________________________ 

 

19) Doença associada?  

1-(  ) Sim                          2-(  ) Não 

Se sim, qual?.........................................................................................................  

 

Data do início dos sintomas  ______/______/______ 

 

20) Tempo decorrido do início dos sintomas até procurar o serviço de saúde 

(dias)....................................................... 

 

21) Tempo que demorou para receber o resultado dos 

exames(dias).................................................................................... 

 

22) Tipo Tratamento do familiar: 1-( ) Autoadministrado 2-(  )Tratamento Diretamente Observado 

 

23) Você está tomando algum medicamento para a TB? (perguntar ao profissional de saúde) 

1-(  ) Sim     2-(  )Não         3-(  ) Não sabe 4 (   ) Se recusou                                                            

 

24) Qual foi o primeiro lugar que seu parente procurou quando começou a ficar 

doente?.................................................... 

1-(  ) ESF                      3-(  ) UPA/Pronto Atendimento                                    5-(  

)Outros 



81 
 

2-(  ) UBS                     4-(  ) Hospital    

 

 

 

C. CONHECIMENTO SOBRE TUBERCULOSE 

 

25) O quanto o (a) senhor (a) diria que sabe sobre Tuberculose? 

1-(  ) Muito conhecimento          2-(  ) Pouco conhecimento       3-(  ) Nenhum conhecimento 

 

26) O (a) senhor (a) conhece alguma coisa sobre tuberculose?  

1- (  ) Sim        2-(  ) Não       3-(  ) Mais ou Menos 

 

27)Com que freqüência o (a) senhor (a)  procura  saber sobre TB?  

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

28)  Para as perguntas abaixo, (a) senhor (a)  deverá responder 1. Sim, 2 Não e  3 quando não souber a 

resposta.  

O (a) senhor viu ou leu sobre TB no (a):  

 

a-(  ) Rádio 

b-(  ) Televisão                                                            

c-(  ) Jornal 

d-(  ) Folhetos ou panfletos   

e-(  ) No trabalho                                 

f-(  ) Na escola                                                         

g-(  ) Nos serviços de saúde 

h-(  ) Na igreja 

i-(  ) Em conversa com familiares ou amigos       

j-(  ) Não ouvi ou li coisa alguma sobre Tuberculose 

k-(  ) Outros....................................................................  

 

29) Com que freqüência as informações sobre tuberculose costumam ser esclarecedoras?  

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

 

 

 

30) Para as perguntas abaixo, (a) senhor (a)  deverá responder 1. Sim, 2 Não e  3 quando não souber a 

resposta.  

 

Como o (a) senhor (a)  acha que se pega TB pulmonar?  

a. Usar a mesma roupa                   

b. Uso comum de pratos, talheres e copos 

c. Quando a pessoa tosse e você esta no mesmo ambiente    

d. Água contaminada                       

e. Alimento contaminado                 

f. Relação sexual                             

g. Uso do mesmo banheiro             

h. Outra:.................................................................................... .................................................. 

 

31) Em quanto tempo a pessoa com tuberculose pulmonar deixa de transmitir a doença?..............(tempo) 

1-(  ) Certo          2-(  ) Errado           3-(  ) Não sabe 

 

32) Depois que a pessoa começa o tratamento da tuberculose e toma o medicamento  corretamente,  o (a) 

senhor (a)  acha que ela deixa de transmitir TB? 

1- (  ) Sim      2-(  ) Não       3-(  ) Não sei        
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33) De acordo com a lista abaixo, aponte a única alternativa que o (a) senhor (a) acha que causa 

tuberculose?  

1- (  ) Vírus                                                  4- (  ) Parasita 

2- (  )Bactéria                                               5- (  ) Não sei 

3- (  ) Fungo                                             

 

34) De acordo com a  lista abaixo, o que o (a) senhor (a) acha que pode ajudar uma pessoa a desenvolver 

tuberculose?  

1-(  ) HIV                                                   4-(  ) Ingerir muita bebida alcoólica e fumar bastante 

2-(  ) Diabetes                                            5-(  ) Não sei                             

3-(  ) História na família                             6-( ) Outro. Qual?___________ 

  

35) Para as perguntas abaixo, (a) senhor (a)  deverá responder 1. Sim, 2 Não e  3 quando não souber a 

resposta.   

 

Para o (a) senhor (a)  quais são os sinais e sintomas mais comuns da tuberculose pulmonar?  

a. Tosse há mais de 3 semanas                                                                                                                 

b. Perda de peso                                                                 

c. Suor à noite 

d. Dor de cabeça                                                                                                                                   

e. Perda de apetite                               

f. Manchas pelo corpo                          

g. Inchaço nas pernas                          

h. Dor no peito e costas                        

i. Dor de estômago                               

j. Náusea e vômito                                

k. Febre 

l. Outro:....................................................................................................................... ........................... 

 

36) Para o (a) senhor (a) quanto tempo mais ou menos dura o tratamento de TB?..........................(tempo) 

1-(  ) Certo          2-(  ) Errado           3-(  ) Não sabe 

 

 

 

 

D. ESCALA DE ATITUDE E ESTIGMA * 

 

37) Com que freqüência o (a) senhor (a)  fica preocupado em pegar tuberculose?  

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

38) Com que freqüência seu familiar pede para que o (a) senhor (a)  guarde segredo sobre a doença dele?  

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

39) Com que freqüência o (a) senhor (a) sente vergonha do seu familiar por ele estar com TB? 

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

   

40) Com que freqüência o (a) senhor (a) esconde dos seus parentes, amigos e vizinhos que seu familiar 

tem TB? 

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

41)  Com que freqüência seu familiar esconde dos seus parentes, amigos e vizinhos que ele tem TB? 

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 
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42) Com que frequência o (a) senhor (a) evita falar sobre tuberculose na presença de outros familiares,  

amigos e vizinhos?  

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

43) Com que freqüência o (a) senhor (a)  acompanha o seu familiar até o serviço de saúde onde está 

tratando de TB ?   

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

44) Com que freqüência o (a) senhor (a)  sente vergonha de sair com seu familiar que tem tuberculose? 

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

45) Com que freqüência o (a) senhor (a) sente  receio de que alguém o veja no serviço de saúde onde seu 

familiar está tratando a TB?   

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

46) Com que freqüência o (a) senhor (a)   utiliza alguma palavra/expressão/termo para substituir a palavra 

tuberculose nas conversas com seu familiar? 

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

Qual(is)? ................................................................................................................................. ................... 

 

47)Com que freqüência o (a) senhor (a)   utiliza alguma palavra/expressão/termo para substituir a palavra 

tuberculose nas conversas com seus amigos/vizinhos?  

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

Qual(is): ........................................................................................... ......................................................... 

 

48) Com que freqüência o (a) senhor (a) percebeu mudanças no seu familiar depois que ele soube da 

doença?  

1- (  ) Sempre      2-(  )Quase sempre       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase nunca       5-(  ) Nunca 

 

49) Com que freqüência a equipe de saúde explica ao (a) senhor (a)  os tipos de medicamentos que seu 

familiar está tomando para a TB, para que servem e seus efeitos? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre   

 

50) Com que freqüência a equipe de saúde inclui o (a)  senhor  (a) no cuidado do seu familiar ? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

51) O que o (a) senhor (a) acha da relação do profissional de saúde com o seu familiar ? 

1 – ( ) Muito ruim  2- ( ) Ruim 3 (  ) Regular 4 (  ) boa 5 ( ) muito boa 

 

 

52) Com que frequencia o (a) senhor (a) adotou alguma medida para se proteger depois que soube da 

doença do seu familiar?  

1- (  )Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

53)  Com que freqüência seu familiar confia  no (a) senhor (a)  e nos seus conselhos? 

1- (  )Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

54)  Com que freqüência seu familiar conversa com o (a) senhor (a) sobre Tuberculose?  

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

55As pessoas da casa sabem que seu familiar está com TB?  

1- (  ) Sim      2-(  ) Não 99-(  ) Não se aplica 

 

56) Com que frequência o (a) senhor (a)  procura ou já procurou grupos de apoio destinado à familiares 

de pessoas com tuberculose? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 
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57) Com que freqüência o (a) senhor (a)  foi examinado ou fez exames pelo serviço de saúde em que seu 

familiar está fazendo o tratamento da TB? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

58)  Com que freqüência o (a) senhor (a) observa e acompanha seu familiar quando ele está tomando a 

medicação? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

59) Com que freqüência o (a) senhor (a)  se considera preparado para observar o seu familiar tomando a 

medicação? 

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

60) Com que freqüência  o (a) senhor (a) considera importante um profissional vir a sua casa dar a 

medicação ao seu familiar?  

1- (  ) Nunca        2-(  )Quase nunca       3-(  )Às vezes       4-(  ) Quase sempre       5-(  ) Sempre 

 

61) Seu familiar contou ao chefe  de trabalho dele que tem TB? 

1-(  ) Sim           2-(  ) Não        3-(  ) Não sei      4- (  ) Não se aplica.  

 

62)  O (a) senhor (a) mudou  seu comportamento depois que soube que seu familiar  estava com TB?  

1-(  ) Sim,              2-(  ) Não  

Se sim, por quê?     

………………………………………………………………………………………                                      

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..................................................................                  

..........................................................................................................................................................................

...................... 

................................................................................................................................................................. .........

...................... 

63) O que o (a) senhor (a) sente/sentiu ao conviver com uma pessoa com tuberculose?. 

………………………………………………………………………………………                                      

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ................

.................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

...................... 

..........................................................................................................................................................................

...................... 
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APÊNDICE B – TERMO DE ANUÊNCIA
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

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 

 

Estamos realizando o estudo intitulado “A Tuberculose no contexto das 

famílias: Um estudo transversal sob a ótica de familiares de pacientes diagnosticados 

desta doença em Natal”, ligado ao Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto da TB no contexto das 

famílias. Para isso, nós o (a) convidamos para participar do estudo, uma vez que sua 

participação é importante para entendermos a situação dos doentes de Tuberculose na 

atenção básica. A participação consistirá em responder ao questionário referente à 

caracterização individual; informações clínico-epidemiológicas; conhecimentos sobre 

tuberculose; e relação das famílias com a doença, com o paciente e com a comunidade.  

Para participar do presente estudo esclarecemos que: 

 A participação é voluntária, ou seja, não há obrigatoriedade em 

participar; 

 A participação não será remunerada e nem acarretará em prejuízos 

financeiros; 

 Os participantes terão assegurado o anonimato, ou seja, não será 

divulgado o nome em nenhum momento, principalmente se o estudo for 

publicado em revista científica; 

 A pessoa terá o direito de recusar a participar em qualquer momento do 

estudo, mesmo tendo concordado inicialmente; 

 Caso a pessoa não concorde em participar do presente estudo, não 

acarretará em prejuízos no atendimento ao familiar em tratamento na 

unidade; 

 A pessoa terá o direito de receber toda e qualquer informação sobre o 

estudo, bem como sobre sua participação; 

 Os riscos envolvidos com a participação são mínimos, mas serão ainda 

minimizados a partir do cuidado e compromisso do pesquisador. Todos 

os dados serão manipulados em sigilo e assumimos o compromisso de 

não disponibilizarmos para outras pessoas. 

 Se a pessoa algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcido, caso solicite. 

 Em qualquer momento, se o participante sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. 
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 O senhor (a) receberá uma cópia impressa desse documento. 

 Agradecemos desde já sua colaboração e compreensão. 

Se dúvidas poderá entrar através do telefone ou endereço abaixo: 

Ricardo Alexandre Arcêncio – email ricardo@eerp.usp.br 

Endereço:Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Avenida Bandeirantes, 3900 Campus Universitário – Ribeirão Preto – SP; CEP 14049-

900 – SP Telefone (0XX16) 36023429 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, 

concordo com minha participação, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 Eu,_____________________________________________recebi todas as 

informações sobre os objetivos e procedimentos do estudo intitulado “A Tu  r u     

no contexto das famílias: Um estudo transversal sob a ótica de familiares de 

p    n       gn                   nç     N    ”, bem como em relação à forma de 

minha participação, e concordo em participar. Recebi uma cópia assinada deste 

documento e tive a oportunidade de discutir com o pesquisador.  

 

_______________________________            ______________________________ 

           Pesquisador Responsável                                 Membro Família 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, 

CEP 59.078-970, Natal, Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone: (84) 3215-

3135. 
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ANEXO A – PARECER CEP/UFRN 
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