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RESUMO 
 
OLIVEIRA, D.R.C. A prática do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde nas 
consultas ao paciente com tuberculose. 93 fls. Dissertação (Mestrado 
acadêmico). Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014. 
 

Este estudo objetivou analisar a prática do enfermeiro quanto ao desenvolvimento 
do processo de enfermagem na consulta realizada ao paciente com tuberculose. 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado com 60 
enfermeiros das unidades de Atenção Primária à Saúde do Município de Natal, RN. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário estruturado, 
desenvolvido a partir do item “Consulta de Enfermagem”, do Protocolo de 
Enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose na Atenção 
Básica, do Ministério da Saúde. O instrumento foi submetido ao pré-teste e continha 
questões referentes aos elementos utilizados pelo enfermeiro na consulta ao 
paciente com tuberculose e uma questão aberta sobre a viabilidade de implantação 
do Processo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde. A coleta de dados foi 
realizada entre setembro e outubro de 2014, nas unidades de saúde de trabalho de 
cada participante. Os dados foram analisados através do IBM SPSS 20. As 
respostas da questão aberta foram analisadas em categorias temáticas e 
quantificadas para análise. No que diz respeito aos elementos do Processo de 
Enfermagem utilizados na consulta ao paciente com tuberculose, estavam voltados 
para o histórico de enfermagem, em detrimento do levantamento de diagnósticos de 
enfermagem, planejamento das ações, implementação e avaliação. Na etapa do 
histórico de enfermagem, entretanto, as ações estavam voltadas para queixas e 
sintomas da doença (100% dos enfermeiros sempre investigavam). Os aspectos 
sociais e culturais envolvidos no adoecimento por tuberculose, como estigma e 
dificuldades na rotina de trabalho, eram menos abordados pelos enfermeiros (43,3% 
nunca investigavam sofrimento por estigma; 46,7% às vezes investigavam 
alterações na rotina de trabalho do paciente). O exame físico do paciente estava 
centrado na mensuração do peso do paciente (100% realizavam). Quanto ao 
entendimento dos enfermeiros sobre a implementação do processo de enfermagem 
da Atenção Primária à Saúde, foram identificados fatores favoráveis, como o de que 
essa implementação pode promover maior embasamento científico para a 
enfermagem (36,7%); e aspectos dificultadores, como o entendimento de que a 
Atenção Primária à Saúde é permeada por questões burocráticas e elevada 
demanda (13,3%). Foi possível estabelecer fragmentações na consulta do 
enfermeiro, uma vez que elementos como a identificação dos diagnósticos de 
enfermagem, planejamento de ações e avaliação não eram realizados de forma 
integral pelos profissionais. Destaca-se a necessidade de educação continuada para 
os enfermeiros que estão inseridos na Atenção Primária à Saúde, buscando 
maximizar a autonomia desses profissionais no desenvolvimento de uma prática 
embasada em aporte científico. 

Descritores: Enfermagem; Processos de Enfermagem; Atenção Primária à Saúde; 
Tuberculose 

 



 

 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, D.R.C. A prática do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde nas 
consultas ao paciente com tuberculose. 93 fls. Dissertação (Mestrado 
acadêmico). Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014. 
 

This study aimed to analyze the practice of nurses regarding the development of the 
nursing process in the consultation to the patient with tuberculosis. This is a 
descriptive study with quantitative approach, performed with 60 nurses of the Primary 
units of the city of Natal, RN Health. The project was approved by the Ethics 
Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte. To collect data, we 
used a structured questionnaire, developed from the "Consultation of Nursing," the 
Nursing Protocol for the Treatment of Tuberculosis Directly Observed in Primary 
Care, Ministry of Health. The instrument was subjected to pre- -test and contained 
questions regarding the elements used by the nurse in consultation with the patient 
with tuberculosis and an open question about the feasibility of implementing the 
Nursing Process in Primary Health Care. data collection was conducted between 
September and October 2014, in health units work of each participant. Data were 
analyzed using SPSS 20. The answers to the open question were analyzed for 
themes and quantified for analysis. With respect to the elements of nursing process 
used in consultation with the patient with tuberculosis, were on the history of nursing 
at the expense of survey nursing diagnosis, action planning, implementation and 
evaluation. Step in the history of nursing, however, the actions were toward 
complaints and symptoms of the disease (100% of the nurses always investigating). 
Social and cultural aspects involved in for tuberculosis, as stigma and difficulties in 
routine work, were less addressed by nurses (43.3% never investigated suffering 
stigma; 46.7% sometimes investigating changes in the work routine patient ). The 
physical examination was focused on measuring patient weight (100% held). To the 
understanding of nurses on the implementation of the nursing process Primary 
Health Care, favorable factors were identified, such as that this implementation can 
promote greater scientific basis for nursing (36.7%); and hindering aspects, such as 
the understanding that Primary Health Care is pervaded by bureaucratic issues and 
high demand (13.3%). Be established in consultation with the nurse fragmentations, 
since elements as identification of nursing diagnoses, action planning and evaluation 
were not made in full by the professionals. Highlights the need for continuing 
education for nurses who are included in Primary Health Care, seeking to maximize 
the autonomy of these professionals in developing a practice grounded in scientific 
knowledge. 

Descriptors: Nursing; Nursing Process;  Primary Health Care; Tuberculosis



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01- Distribuição dos bairros do Município de Natal/RN de acordo com os 

distritos sanitários de saúde. Natal/ RN, 2014 ..........................................................43 

Quadro 01- Relação de unidades de Atenção Primária à Saúde entre os distritos 

sanitários do Município de Natal/RN, 2014................................................................44 

Quadro 02- Quantitativo de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde por distrito 

sanitário de saúde do Município de Natal/RN, 2014..................................................45 

Quadro 03- Variáveis investigadas no instrumento de pesquisa, 2014.....................48 

Gráfico 01- Elementos do levantamento de diagnósticos de enfermagem realizados 

pelos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde na consulta ao paciente com 

tuberculose. Natal/RN, 2014......................................................................................55 

Gráfico 02- Elementos relacionados ao planejamento das ações, implementação e 

avaliação do plano de cuidados realizados pelos enfermeiros na Consulta de 

Enfermagem ao paciente com Tuberculose. Natal/RN, 2014 

....................................................................................................................................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01- Elementos de investigação dos problemas de saúde do paciente 

abordados pelos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde na consulta ao paciente 

com tuberculose. Natal/RN, 2014...............................................................................52 

Tabela 02- Entendimento dos enfermeiros sobre a implementação do Processo de 

Enfermagem na consulta ao paciente com tuberculose na APS. Natal/RN, 2014.....59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS- Agente Comunitário de Saúde 

APS- Atenção Primária à Saúde 

CE- Consulta de Enfermagem 

CEP- Comitê de Ética em Pesquisa 

CIPESC- Classificação Internacional de Práticas em Saúde Coletiva  

CNS- Conselho Nacional de Saúde 

COFEN- Conselho Federal de Enfermagem 

DE- Diagnóstico de Enfermagem 

DEs- Diagnósticos de Enfermagem 

DOTS- Directly Observed Treatment- short course 

ESF- Estratégia de Saúde da Família 

MS- Ministério da Saúde 

NIC- Nursing Interventions Classification 

NOC- Nursing Outcomes Classification 

OMS- Organização Mundial de Saúde 

PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

PCT- Programa de Controle da Tuberculose 

PE- Processo de Enfermagem 

PNCT- Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

PSF- Programa de Saúde da Família 

SAE- Sistematização da Assistência de Enfermagen 

SMS- Secretaria Municipal de Saúde 

SUS- Sistema Único de Saúde 

TB- Tuberculose 

TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TDO- Tratamento Diretamente Observado 

UBS- Unidade Básica de Saúde 

UMS- Unidade Mista de Saúde 

UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância 

USF- Unidade de Saúde da Família 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 17 

2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 25 

3 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................... 27 

3.1 Considerações sobre o Processo de Enfermagem ......................................... 28 

3.2 A Prática do Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde ................................... 32 

3.3 Consulta de Enfermagem no Programa de Controle da Tuberculose e o 

Tratamento Diretamente Observado ..................................................................... 36 

4 MÉTODO .............................................................................................................. 41 

4.1 Tipo de Estudo ................................................................................................ 42 

4.2 Local do Estudo .............................................................................................. 42 

4.3 População e Amostra ...................................................................................... 44 

4.4 Aspectos Éticos .............................................................................................. 46 

4.5 Instrumento de Pesquisa ................................................................................ 47 

4.6 Procedimentos para coleta de dados .............................................................. 48 

4.7 Análise e interpretação dos resultados ........................................................... 49 

5 RESULTADOS ..................................................................................................... 50 

6 DISCUSSÃO ......................................................................................................... 57 

7 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 68 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 70 

APÊNDICES ............................................................................................................ 77 

ANEXOS .................................................................................................................. 85



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 



18 

 

1 INTRODUÇÃO 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma prática usada 

para um planejamento, uma execução e avaliação do cuidado, de fundamental 

importância do trabalho do enfermeiro. Trata-se de uma atividade privativa do 

enfermeiro, que através de um método e estratégia de trabalho científico realiza a 

identificação das situações de saúde e subsidia a prescrição e implementação das 

ações que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação em saúde do indivíduo, família e comunidade. (TANNURE; 

GONÇALVES, 2011; ZANARDO; ZANARDO; KAEFER, 2011). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho 

profissional quanto aos recursos humanos e instrumentais, quanto ao método, e 

torna possível a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE), o qual 

constitui um método sistematizado para avaliar o estado de saúde do cliente, 

diagnosticar suas necessidades de cuidados, formular um plano de cuidados, 

implementá-lo e avaliá-lo quanto à sua efetividade (COFEN, 2009; HERDMAN, 

2010). 

Trata-se de um instrumento metodológico que possibilita identificar, descrever 

e predizer como a clientela responde aos problemas de saúde, determinando quais 

aspectos dessas respostas necessitam de intervenção. Assim, deve ser 

desenvolvido em cinco etapas: Histórico de Enfermagem; Identificação dos 

Diagnósticos de Enfermagem (DEs); Planejamento das ações; Implementação do 

Plano de Cuidados e Avaliação. (TANNURE; GONÇALVES, 2008; GARCIA; 

NÓBREGA, 2009). 

A aplicação do Processo de Enfermagem possibilita determinar os problemas 

que necessitam de cuidado profissional, isto é, aqueles pelos quais os enfermeiros 

são responsáveis. Trata-se de uma necessidade cada vez mais frequente nos 

serviços de saúde. Embora se reconheça a importância desse Processo e tenha 

ocorrido sensível mudança para sua utilização, ainda não é unânime o seu emprego, 

apesar de a Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem normatizar 

que o PE deve ser desenvolvido em todos os ambientes em que ocorra a assistência 

de enfermagem. (COFEN, 2009; CARVALHO et al., 2007). 

A não implementação do PE e da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem pode ocorrer, dentre alguns fatores, devido a um distanciamento entre 

a teoria e a prática, uma vez que geralmente o foco da atuação do enfermeiro está 
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voltado para a demanda dos serviços em detrimento da qualidade da assistência 

fornecida. (SILVA et al., 2011). 

O PE deve ser a base das consultas de Enfermagem e deve ser desenvolvido 

nos diferentes ambientes de saúde e com os diferentes pacientes em seus distintos 

graus de complexidade, incluindo os contextos da atenção primária, secundária e 

terciária em saúde e deve estar baseado em suporte teórico para guiar a execução 

de todas as suas etapas. (CARVALHO, 2007). 

O Processo de Enfermagem é uma importante ferramenta na realização da 

Consulta de Enfermagem (CE), seja qual for o âmbito em que o enfermeiro 

desempenhe as suas atividades. A CE tem como objetivo a captação de todas as 

informações relacionadas ao paciente que possibilitem diagnósticos precisos e a 

elaboração de um plano de cuidados que assegure as necessidades prioritárias do 

paciente. (CARVALHO et al., 2008). 

A CE é institucionalizada como um processo da prática profissional que visa à 

consolidação de uma assistência adequada às necessidades de saúde da 

população.  Sistematicamente, deve envolver o levantamento de um histórico 

detalhado, identificação dos diagnósticos de enfermagem e o plano assistencial. 

(COFEN, 1993; COFEN, 2002). 

O plano assistencial do enfermeiro deve incluir técnicas, normas e 

procedimentos que orientem e controlem a realização das ações destinadas à 

obtenção e análise de informações acerca das condições de saúde da clientela, 

decisões quanto à orientação e outras medidas que possam influir na adoção de 

práticas favoráveis à saúde. (COFEN, 2002; SANTOS et al., 2008). 

Uma vez que a Consulta de Enfermagem deve ser desenvolvida em todos os 

âmbitos de saúde, destaca-se o contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), onde 

o enfermeiro, integrante da equipe de saúde, tem atribuições específicas, entre elas, 

desenvolver o PE através da Consulta de Enfermagem, solicitar exames 

complementares, prescrevendo e transcrevendo medicações, conforme protocolos 

estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde (MS) e disposições legais da 

profissão. (SANTOS et al., 2008). 

A realização da CE requer dos enfermeiros o domínio de técnicas de 

comunicação, observação e técnicas instrumentais e propedêuticas no atendimento 

do cliente. Deve ter objetivos claros e metodologias próprias da ciência da 
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enfermagem, buscando autonomia e atuação definida no serviço de saúde. 

(SANTOS et al., 2008) 

Dentro da APS, um dos programas a serem conduzidos pelo enfermeiro é o 

Programa de Controle da Tuberculose, desde a identificação dos casos por busca 

ativa até o fechamento do tratamento. O papel do enfermeiro no controle da doença 

deve se dar desde a participação política até os aspectos operacionais da profissão. 

(OBLITAS et al., 2010). 

Esse profissional constitui um articulador nas ações de Vigilância à Saúde, 

com destaque para a busca e acompanhamento dos pacientes com TB, refletindo o 

compromisso assumido pela enfermagem na vigilância à saúde e controle de 

doenças crônicas e/ou endêmicas na APS. (GARCIA, 2011). 

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

pública no mundo. Apesar dos avanços ocorridos, ao longo das últimas décadas, no 

que diz respeito ao tratamento da doença, e o fato de ser uma doença curável, os 

indicadores de morbimortalidade ainda constituem um grande desafio para as 

autoridades sanitárias no Brasil e no mundo. (SÁ et al., 2011). 

Um dos principais entraves no controle da doença, no entanto, constitui o 

abandono do tratamento, o qual, para o sistema de saúde brasileiro, é caracterizado 

pelo não comparecimento do doente ao serviço de saúde por mais de trinta dias 

consecutivos, após a data aprazada para o retorno. (SÁ et al., 2011). 

O abandono do tratamento da TB pode advir de causas multifatoriais, 

estando, na maioria das vezes, relacionado às condições socioeconômicas dos 

pacientes, como a baixa escolaridade, alcoolismo, uso de drogas, além de relações 

fragmentadas com o serviço de saúde que o atende. (CHIRINOS; MEIRELLES, 

2011). 

Acerca do abandono do tratamento, considera-se que a consulta de 

enfermagem seja um momento de garantia da continuidade do tratamento, tendo em 

vista a carga social que a doença implica na vida do paciente, uma vez que, através 

da consulta sistematizada, podem-se promover educação, avaliação do tratamento, 

investigação da vida do paciente e orientações sobre a condução do tratamento. 

Ainda, a consulta passa a ser o momento mais oportuno para a interação entre 

paciente e enfermeiro. (CURCIO; LIMA; TORRES, 2009). 

Destaca-se que, dentro da Atenção Primária à Saúde, a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) surge na política de descentralização das ações de controle da TB 
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como possibilidade de reorganizar o serviço de saúde, na medida em que 

representa perspectivas para mudança do modelo assistencial. (SÁ et al., 2011)  

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), a consulta de enfermagem ao 

paciente com TB deve ser sistematizada através do processo de enfermagem para o 

planejamento e execução do cuidado. Assim, deve incluir a identificação de 

problemas de saúde do cliente, o delineamento do diagnóstico de enfermagem, a 

determinação de um plano de cuidados, a implementação das ações planejadas e a 

avaliação. Isto reforça a necessidade que o enfermeiro tem em desenvolver o PE em 

sua prática, com vistas a sistematizar a prática profissional. 

Observa-se, entretanto, que, apesar das normatizações do COFEN, tratando-

se do PE e da CE, bem como das diretrizes postuladas pelo Ministério da Saúde 

para o desenvolvimento da consulta de enfermagem com base na implementação do 

PE, a forma com que essa ação é desenvolvida é pouco discutida na literatura. 

Estudos que abordam o cuidar do enfermeiro nesse contexto registram que o 

cuidado realizado envolve ações de busca ativa e tratamento medicamentoso, mas 

que estas não estão centradas em um cuidado integral. (BRUNELLI et al., 2009; SÁ 

et al., 2012) 

Isso dificulta a mudança do contexto no controle da doença, tendo em vista 

que o acompanhamento do paciente com TB constitui uma dimensão muito maior. 

(ALVES et al., 2012). 

 A consulta de enfermagem não tem sido conduzida de forma sistematizada, e 

as ações do enfermeiro no acompanhamento dos pacientes com TB estão voltadas 

para a entrega dos fármacos tuberculostáticos. Tal ação não contribui de forma tão 

significativa para a mudança do cenário da doença, tendo em vista a dimensão 

maior que envolve o acompanhamento do doente de TB, onde a carga social exerce 

uma grande influência. (SANCHEZ, 2007; ALVES et al., 2012). 

O momento da consulta de acompanhamento do doente de TB deve ser 

aproveitado ao máximo para a construção do projeto terapêutico e permitir, ainda, a 

maior interação entre o profissional e o doente. (SANCHEZ, 2007; ALVES et al. 

2012). 

Para Souza et al. (2010), dificuldades no acompanhamento dos casos de TB, 

como foco no tratamento medicamentoso em detrimento da valorização do contexto 

sociocultural do paciente e do desenvolvimento de projetos terapêuticos 

singularizados, além da ausência de vínculo com os profissionais da Estratégia de 
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Saúde da Família e a pouca produção de acolhimento durante as consultas, têm 

cooperado para o abandono do tratamento da TB. 

Nesse sentido, de acordo com Freitas et al. (2008), no território da ESF, 

situação semelhante ocorre ao se avaliar a atenção ao paciente com Hanseníase, 

pois se observou que as maiores preocupações dos profissionais estavam 

relacionadas ao tratamento medicamentoso. A consulta de enfermagem não inclui 

os elementos adequados, de forma que os aspectos sociais e familiares do paciente 

são negligenciados, como aqueles relacionados ao trabalho e estigma, fato este que 

também pode ser apontado no contexto da TB, tendo em vista o seu controle ocorrer 

em nível de APS e ser o enfermeiro também o responsável pelas ações de controle 

nas unidades. 

 Essas fragilidades na consulta do enfermeiro na APS podem decorrer da não 

implementação do PE; o seu emprego deve ser estimulado cada vez mais, dada a 

importância do enfermeiro da APS desenvolver a CE como um momento de 

conscientização dos pacientes acerca de seu problema de saúde e seu controle. 

(BARRETO; OLIVEIRA; SILVA, 2007). 

 Além disso, destaca-se que a consulta de enfermagem tem sido realizada nos 

moldes biomédicos, centrada nas queixas dos pacientes. Apresenta fragilidades em 

seu desenvolvimento, tendo em vista mostrar-se a insegurança dos enfermeiros em 

relação ao conhecimento científico para a realização de algumas ações, como 

julgamento clínico, realização de exame físico, prescrição e análise de resultados de 

exames. (SANTOS et al., 2008). 

 Em um estudo de avaliação da consulta de enfermagem aos pacientes com 

Hipertensão na Atenção Primária à Saúde, tomando por base os elementos do 

processo de enfermagem para sistematização da assistência, foi identificado que a 

não inclusão de alguns aspectos durante a consulta pode comprometer o 

atendimento dos pacientes na APS. Os elementos não abordados pelo enfermeiro 

na CE diziam respeito principalmente ao exame físico do paciente e levantamento 

de diagnósticos de enfermagem. (FELIPE; ABREU; MOREIRA, 2008). 

 Por outro lado, Duarte, Ayres e Simonetti (2009) evidenciaram em sua 

pesquisa, sobre a consulta de enfermagem ao paciente com hanseníase no âmbito 

da APS, que a utilização da SAE e do PE, além de permitir a identificação de 

necessidades das diversas esferas que se relacionam com o processo 

saúde/doença, também facilitou intervenções conjuntas da equipe multiprofissional. 
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 Um estudo avaliando a implantação da consulta de enfermagem observou o 

surgimento de maiores benefícios aos pacientes, uma vez que amplia a qualidade 

da assistência prestada e respeita a individualidade de cada cliente. Além disso, 

permite a identificação de Diagnósticos de Enfermagem e implementação de 

intervenções e avaliação de resultados. Assim, a consulta sistematizada traz base 

para a solidificação da ciência da enfermagem ao gerar dados que possibilitem 

planejar as intervenções de enfermagem com apoio em evidências científicas. 

(CAVALCANTI; CORREIA; QUELUCI, 2009). 

Diante do exposto, considera-se a CE uma ferramenta essencial no controle 

da tuberculose, tendo em vista o seu potencial em assegurar a adesão e 

continuidade do tratamento por parte do paciente. Além disso, devido à 

descentralização das ações de controle da TB para o âmbito da APS, acredita-se na 

necessidade de implantar novas estratégias e metodologias que impliquem em uma 

reorganização na qualidade da atenção ao paciente portador da doença. A consulta 

de enfermagem sistematizada pode viabilizar o desenvolvimento de impactos 

positivos no controle da doença. 

 Tomando por base a necessidade de uma atenção integral do enfermeiro no 

acompanhamento dos pacientes com tuberculose, através do uso do PE nas 

consultas de enfermagem, e considerando essa prática como fonte da adesão ao 

tratamento, formula-se o seguinte questionamento: O enfermeiro da Atenção 

Primária à Saúde desenvolve os elementos do Processo de Enfermagem nas 

consultas ao paciente com tuberculose, conforme especificado nas diretrizes do 

Ministério da Saúde? 

Ao se fazer uma análise do desenvolvimento do PE na prática do enfermeiro 

durante as consultas de enfermagem ao paciente com TB, promove-se uma 

contribuição para a construção crítica e reflexiva para orientação da atuação do 

enfermeiro na atenção ao paciente com TB, especificamente na supervisão de seu 

tratamento através das consultas de enfermagem viabilizadas pelo processo de 

enfermagem. 

Acredita-se em uma sensibilização destes profissionais no que diz respeito ao 

enfrentamento dos obstáculos impostos pela rotina dos serviços de atenção 

primária, alertando-os para a necessidade da atenção à TB e possíveis 

reformulações na sua prática dentro desse contexto. 
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O estudo se justifica ainda devido à necessidade de trazer a identificação da 

Enfermagem como uma profissão que aborda o processo saúde/doença e 

desenvolve suas ações com autonomia baseada em aporte científico, uma vez que 

pode trazer à luz para até que ponto esses profissionais se valem de princípios 

científicos inerentes às competências do enfermeiro para o desenvolvimento do 

processo de enfermagem na atenção a pacientes com tuberculose. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Analisar a prática do enfermeiro quanto ao desenvolvimento do processo de 

enfermagem na consulta realizada ao paciente com tuberculose. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os elementos da consulta de enfermagem realizados pelo 

enfermeiro da Atenção Primária à Saúde ao paciente com tuberculose;  

 Relacionar os elementos identificados na consulta de enfermagem com o 

desenvolvimento do processo de enfermagem; 

 Identificar a percepção dos enfermeiros quanto à viabilização do processo de 

enfermagem na consulta ao paciente com tuberculose. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM E O PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 O método adotado para organizar cientificamente e nortear a prática da 

enfermagem constitui a Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE). Tem 

como base ações sistemáticas que visam atender às necessidades de cada 

indivíduo e sua principal característica é a avaliação sistemática dos cuidados de 

Enfermagem, proporcionando melhora da qualidade da assistência de enfermagem. 

(ZANARDO; ZANARDO; KAEFER, 2011). 

 O instrumento utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem é o 

Processo de Enfermagem, considerado como instrumento metodológico que 

possibilita identificar, descrever e predizer como a clientela responde aos problemas 

de saúde, determinando quais aspectos dessas respostas necessitam de 

intervenção de enfermagem. Trata-se então de um método de trabalho direcionado 

ao planejamento das ações terapêuticas aplicado na prática assistencial ao 

paciente. (GARCIA; NÓBREGA, 2009; HERMIDA; ARAÚJO, 2006). 

 Pode-se dizer que a base dos modelos conceituais e teóricos 

contemporâneos tem origem na figura de Florence Nightingale, fundadora da 

Enfermagem Moderna, que elaborou uma filosofia para a prática de Enfermagem. 

Suas ideias começaram a circular por volta da segunda metade do século XIX, 

todavia, apenas depois da segunda metade dos anos de 1950 é que começou-se a 

articulá-las com novas visões teórico-filosóficas da enfermagem. (GARCIA; EGRY, 

2010). 

 As bases do Processo de Enfermagem começaram a ser mais desenvolvidas 

a partir do ano de 1950 por educadores norte-americanos com vistas a guiar 

estudantes na aprendizagem de habilidades de pensamento crítico necessárias à 

prática de Enfermagem, no entanto, foi observado como um instrumento capaz de 

promover a autonomia da enfermagem e prestar cuidados aos indivíduos no âmbito 

dos serviços. (GAIDZINSKI, 2008). 

 Nesse período, iniciou-se a inserção da Enfermagem entre as carreiras de 

nível superior nos Estados Unidos, o que exigiu também um número maior de 

profissionais com mestrado e doutorado, dada a necessidade de realização de 

cursos de pós-graduação na carreira universitária. A partir daí passou-se a refletir de 
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modo sistemático acerca da filosofia que envolve o campo da Enfermagem. Surgiu a 

necessidade da produção de conhecimento substantivo que identificasse a 

Enfermagem como ciência e que viabilizasse o reconhecimento externo da profissão 

como um ramo de produção de conhecimento científico próprio. (GARCIA; EGRY, 

2010). 

 O marco inicial para o desenvolvimento dos fundamentos teóricos de 

enfermagem se deu a partir dos estudos de Hildegard Peplau, no ano de 1952, 

quando abordou o relacionamento interpessoal da enfermagem. A partir de então 

outros teóricos norte-americanos começaram a desenvolver novas teorias de 

enfermagem, em que inter-relacionavam conceitos que refletiam a natureza e o 

escopo da enfermagem. (GARCIA; EGRY, 2010).  

 O desenvolvimento e utilização das teorias de enfermagem não se limitaram à 

cultura norte-americana, de forma que, pelo mundo, outros enfermeiros deram início 

à formulação de novos conceitos teóricos. No Brasil, a precursora do PE foi Wanda 

de Aguiar Horta, na década de 70. Suas obras inicialmente refletem a divulgação do 

conhecimento teórico elaborado por enfermeiras norte-americanas. Por volta do ano 

de 1974, elabora sua teoria das Necessidades Humanas Básicas. (OLIVEIRA; 

PAULA; FREITAS, 2007). 

 Wanda de Aguiar Horta pode ser considerada um marco no início do 

desenvolvimento de uma proposta de processo de enfermagem dividido em seis 

etapas: histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição, 

evolução e prognóstico de enfermagem. Para ela, o PE era considerado um 

instrumento metodológico por meio do qual os referenciais teóricos poderiam ser 

aplicados à prática profissional do enfermeiro. (OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007; 

GARCIA; EGRY, 2010). 

Horta afirmava que a autonomia profissional só seria alcançada no momento 

em que toda a classe passasse a utilizar, na prática de suas ações, a metodologia 

científica, o que só poderia ser obtido pela operacionalização sistemática do 

processo de enfermagem. (SILVA, 2006). 

 Atualmente, várias são as resoluções que preveem a normatização e 

atribuição do enfermeiro em desenvolver o PE e a SAE. Destaca-se a determinação 

da assistência sistematizada a partir da Lei do Exercício Profissional 7498/86, que 

regulamenta o exercício da enfermagem, ressaltando no artigo 11 algumas 

atividades exclusivas do enfermeiro, dentre as quais: o planejamento, a organização, 
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coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, 

assim como a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de 

enfermagem. (FONTES; LEADEBAL; FERREIRA, 2010). 

 Dispõe-se também na Resolução 358/2009 do Conselho Federal de 

Enfermagem- COFEN a obrigatoriedade da SAE em todos os serviços de saúde. 

Nos artigos 1 e 2, consecutivamente, a resolução registra que a implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem deve ocorrer em toda instituição da 

saúde, pública e privada, e que, deve ser registrada formalmente no prontuário do 

cliente, devendo ser composta por: Histórico de Enfermagem, Exame Físico, 

Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem, Evolução 

da Assistência de Enfermagem e Relatório de Enfermagem.  

O processo de enfermagem beneficia tanto os profissionais de enfermagem 

quanto os clientes aos quais se aplica. A implantação do processo de enfermagem 

demonstrou ser capaz de aumentar a satisfação no trabalho, promover o 

pensamento independente, incrementar o desenvolvimento e a valorização 

profissional. (BARRETO; OLIVEIRA;SILVA, 2007) 

Atualmente, aborda-se o Processo de Enfermagem como um método que 

pode ser dividido em cinco etapas, as quais são: investigação, levantamento dos 

diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de 

enfermagem e avaliação. Essa divisão é trabalhada de uma forma didática, uma vez 

que todas devem estar integradas e acontecerem em uma relação de 

interdependência. (TANNURE; GONÇALVES, 2008; COFEN, 2009). 

Quanto aos elementos que constituem o PE como método, a investigação dos 

problemas de saúde do paciente ocorre mediante a coleta de dados ou histórico de 

enfermagem e consiste no levantamento de informações referentes ao estado de 

saúde do cliente, da família e da comunidade, com propósito de identificar as 

necessidades e os problemas do paciente. O exame físico também constitui um 

procedimento a ser realizado no dia a dia das atividades do enfermeiro, como forma 

de proporcionar informações sobre as capacidades funcionais do paciente, e 

utilizado na elaboração dos diagnósticos de enfermagem, na determinação das 

intervenções a serem realizadas, bem como na avaliação da efetividade dos 

cuidados prestados, permitindo, dessa forma, a individualização da assistência. 

(SILVA et al., 2013; TANNURE; GONÇALVES, 2008). 
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O diagnóstico de enfermagem é caracterizado como um julgamento clínico 

sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas reais 

ou de risco para a saúde/processos vitais; se constitui como a base para a seleção 

das prescrições que propiciarão o alcance dos resultados pelos quais a enfermeira é 

responsável. (TANNURE; PINHEIRO, 2011; HERDMAN, 2010). 

 Após o raciocínio clínico para a identificação dos Diagnósticos de 

Enfermagem, e examinando as necessidades afetadas e o grau de dependência do 

cliente, planejam-se os cuidados a serem prestados. O planejamento das ações, que 

inclui as prescrições de enfermagem, é o conjunto de medidas decididas pelo 

enfermeiro que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de 

forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção de doenças, promoção, 

proteção, recuperação e manutenção da saúde. (COFEN, 2009). 

 A quarta fase do Processo de Enfermagem, implementação, norteará a 

equipe de enfermagem na realização dos cuidados e na avaliação dos mesmos, 

fornecendo os dados necessários para a quinta fase.  A avaliação de enfermagem 

se baseia na avaliação diária das adaptações do paciente diante dos cuidados 

prestados. Através da avaliação de enfermagem, é possível avaliar se os cuidados 

realizados pela equipe de enfermagem estão oferecendo benefícios ao paciente, 

oportunizando a real independência da assistência de enfermagem. (SILVA et al., 

2013; TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

Apesar de algumas instituições já incorporarem o PE para a sistematização 

da assistência de enfermagem, as demandas atuais requerem seu aprimoramento, 

sendo necessária e imprescindível a adoção de sistemas de classificação para 

descrever e padronizar as situações do exercício profissional. Esses sistemas de 

classificação permitem um referencial embasado em novos saberes, valores, 

conhecimentos, e arraigados em uma nova prática, o que difere do modelo que 

guiou a prática de enfermagem nas últimas décadas: o das técnicas e do tratamento 

curativo/interventivo e descontextualizado. (TRUPPEL et al., 2009). 

Para proporcionar uma interação dinâmica durante a implementação do PE e 

principalmente a fim de suprir as necessidades de padronização de uma linguagem 

que pudesse ser entendida e praticada por enfermeiros em vários locais, foram 

adotados alguns sistemas de classificação para a prática de Enfermagem, dentre 

eles, os sistemas de classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA; 

Classificação das Intervenções de enfermagem (Nursing Interventions Classification 
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- NIC) e Classificação dos Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes 

Classification – NOC).  

Esses sistemas de classificação fornecem uma linguagem padronizada, 

utilizada no Processo de Enfermagem, no raciocínio e julgamento clínico sobre as 

respostas humanas aos problemas de saúde. Dessa forma, facilitam a identificação 

do diagnóstico de enfermagem, as intervenções e avaliação dos cuidados prestados 

de acordo com o problema apresentado pelo indivíduo, organizando e orientando as 

ações de enfermagem para as necessidades individuais e coletivas e possibilitando 

a participação ativa do cliente no processo de cuidar. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

 

3.2. A PRÁTICA DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 Internacionalmente, o conceito de Atenção Primária à Saúde é analisado 

como uma estratégia de organização da atenção à saúde, que visa responder de 

forma sistematizada às necessidades de uma população, com ações preventivas e 

curativas, e atenção centrada tanto no indivíduo como na coletividade. No Brasil, 

leva princípios da Reforma Sanitária, guiada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

que enfatiza a reorientação do modelo assistencial a partir de um sistema universal 

de atenção à saúde. (MATTA; MOROSINI, 2010). 

 No ano de 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) realizaram a Primeira Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, e 

propuseram acordos e estratégias entre os países, visando ao alcance do maior 

nível de saúde nos anos 2000 através da APS. A declaração de Alma-Ata, pacto 

assinado entre 134 países, definia assim a APS:  

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 

fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 

indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu 

desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem 

parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a 

função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato 

dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 

saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente 

possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o 
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primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. 

(OMS, 1978, p. 2). 

A APS constitui o contato preferencial do usuário com os serviços de saúde. É 

apontada como a porta de entrada da população para os demais níveis de atenção à 

saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Trata-se 

de um conjunto de ações em saúde, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, 

que visa à promoção da saúde, à prevenção de agravos, ao diagnóstico, à 

reabilitação, ao tratamento e à manutenção da saúde. (BRASIL, 2007). 

 Dispõe de tecnologias de baixa densidade tecnológica e elevada 

complexidade e ocorre por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados. (BRASIL, 2007). 

De acordo com Starfield (2002), a atenção primária é uma abordagem que 

determina o trabalho de todos os outros níveis dos sistemas de saúde. Aborda os 

problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção de 

doenças, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a 

atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a 

doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde. 

No âmbito da atenção primária à saúde, de acordo com a declaração de 

Alma-Ata, a instituição dos serviços de saúde deve ser centrada na 

interdisciplinaridade, um dos itens necessários à estruturação das unidades de 

saúde. Os serviços devem ser compostos por médico, enfermeiro, odontólogo, 

técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), entre outros. Além disso, devem incluir a participação social na gestão 

e controle de suas atividades. (BRASIL, 2007; MATTA; MOROSINI, 2010). 

Ainda, a atenção primária à saúde trabalha com definição de território de 

abrangência, adscrição de clientela, cadastramento e acompanhamento da 

população residente na área. (ESCOREL et al., 2007). 

A atenção primária tem, em sua lógica, a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma 

reordenação da atenção primária à saúde, ou seja, como estratégia de conversão do 
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modelo que envolve um conjunto de ações de natureza individual e coletiva, e tem 

se mostrado eficaz para a resolução de problemas de saúde da população. Ao 

mesmo tempo, tem propiciado um novo pensar e fazer saúde. (CARVALHO, 2008). 

A implantação da ESF ocorreu em 1994, quando era chamada de Programa 

Saúde da Família (PSF). Apenas nos anos 2000 mudou de nomenclatura. A ESF é 

vista como um instrumento de política de universalização da APS, e, portanto, um 

espaço de reorganização do modelo do processo de trabalho em saúde nesse nível 

de atenção. (GARCIA; EGRY, 2010). 

A conversão do modelo da doença para o da produção social da saúde exige 

nova concepção do fazer saúde. Não resta dúvida de que se terá um campo de 

negociação muito amplo para transformar as estruturas destinadas à doença e 

avançar para aquelas que irão receber o cidadão que almeja preservar ou melhorar 

a sua qualidade de vida. (CARVALHO, 2008). 

O Ministério de Saúde brasileiro, na tentativa de operacionalizar um modelo 

tecnoassistencial, pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

propõe, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) como uma estratégia para a 

reorganização da produção de cuidados de saúde, que tem como objetivo reorientar 

a prática assistencial em direção a uma assistência à saúde centrada na família, 

entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social. (ERMEL; FRACOLLI, 

2006). 

O trabalho na Estratégia Saúde da Família deve estar organizado de modo 

que as facilidades permeiem todas as suas fases de construção, da seleção da 

equipe multiprofissional à consecução dos resultados, passando por planejamento, 

organização e processo trabalho. O gestor municipal da saúde, nessa situação, deve 

estar apto e aberto a construir um modelo organizacional e de atenção à saúde que 

consiga valorizar as tecnologias existentes no território e as que porventura venham 

a surgir, principalmente aquelas relacionadas à gestão de pessoas. (XIMENES 

NETO; SAMPAIO, 2008). 

Destaca-se, nesse cenário, a atuação do enfermeiro, profissional fundamental 

para a execução das atividades em saúde pública em nível nacional, tendo em vista 

estar presente na maior parte das ações desenvolvidas na atenção primária e na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

A esse profissional são atribuídas algumas competências, dentre as quais, 

realizar assistência integral às pessoas e famílias na unidade de saúde, com ou sem 
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ESF, e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários; realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e 

prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme 

os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 

os gestores estaduais, os municipais ou os do Distrito Federal; planejar, gerenciar, 

coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; participar do gerenciamento 

dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF, entre outras. 

(BRASIL, 2007). 

A dimensão do processo de trabalho assistencial tem como objeto o cuidado 

que advém da demanda dos indivíduos, das famílias, dos grupos sociais, das 

comunidades e da coletividade. Na dimensão do processo de trabalho administrar, o 

enfermeiro faz uso de ferramentas específicas e tem como objeto a organização do 

trabalho e os recursos humanos de enfermagem. (PAULA; PERES; BERNARDINO 

et al., 2014). 

A enfermagem, como profissão integrante do processo de trabalho da ESF, 

tem um papel fundamental em contribuir para a inserção de novas tecnologias e 

novos saberes no processo de trabalho dessas equipes. No contexto atual, na 

Estratégia Saúde da Família, um dos elementos de destaque são as sugestivas 

mudanças na organização do trabalho trazidas por essa estratégia. A estratégia 

propõe mudanças do modelo tradicional de assistência, que, ainda hoje, mais de dez 

anos após a criação do programa, não puderam ser alcançadas completamente. 

 A base da construção da autonomia do enfermeiro está na maneira através 

da qual ele se comporta frente ao seu objeto de trabalho e seus instrumentos, 

fazendo, a partir disso, uma prática social reconhecida pela comunidade, capaz de 

proporcionar um aumento da procura pelos serviços do enfermeiro. 

 O trabalho do enfermeiro na APS, uma vez que está voltado para promoção 

da saúde, prevenção de agravos e reabilitação da saúde, deve instituir o processo 

de enfermagem como uma importante ferramenta para a orientação de um cuidado 

planejado, considerando as necessidades singulares dos clientes. Esse cliente, 

como um indivíduo histórico e social, deve ser o foco dos cuidados de Enfermagem. 

(FONTES; LEADEBAL; FERREIRA, 2011). 

 O profissional de enfermagem deve, para tanto, utilizar-se desse dispositivo 

de organização tecnológica do trabalho como auxílio na busca de enfrentamento de 

dificuldades e limites da sua prática na Atenção Primária à Saúde. 
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 O enfermeiro desenvolve seu trabalho na Atenção Primária à Saúde e nos 

demais serviços de saúde do SUS e deve ser engajado em garantir os valores por 

ele preconizados, assim como o desenvolvimento de seus princípios. No trabalho 

sistematizado da enfermagem, principalmente a integralidade deve permear o 

cuidado do enfermeiro, buscando uma assistência holística, ou seja, que abarque a 

totalidade do paciente. (GARCIA; EGRY, 2010). 

De um modo geral, ao se discutir a prática de enfermagem na atenção 

primária à saúde, pressupõe-se o entendimento de que a enfermagem, como prática 

social, busca responder às exigências sociais e de saúde de uma determinada 

época e de um determinado espaço social. (ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

 

3.3 A CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE CONTROLE DA 

TUBERCULOSE E O TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO 

No contexto da Atenção Primária à Saúde, um dos programas determinados 

como estratégicos para a operacionalização deste nível de atenção é o programa de 

controle da Tuberculose (TB). (BRASIL, 2007). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), o controle da TB consiste na 

execução de atividades que permitam o acompanhamento da evolução da doença, 

uso correto dos fármacos e sucesso terapêutico. 

O Sistema Único de Saúde, por meio do Pacto pela Vida, traz, como um dos 

objetivos para a prioridade de fortalecimento da APS, implantar o processo de 

monitoramento e avaliação da atenção primária básica nas três esferas de governo. 

Em suas diretrizes para a gestão do SUS, o Pacto de Gestão apresenta, entre os 

pontos de pactuação priorizados para o item Planejamento, a institucionalização e o 

fortalecimento do Sistema de Planejamento do SUS, com a adoção do processo de 

planejamento, incluindo-se o monitoramento e a avaliação como instrumentos 

estratégicos de gestão do SUS. (BRASIL, 2011) 

O monitoramento e a avaliação são atividades obrigatórias do enfermeiro, que 

irão auxiliar os profissionais na reorganização do processo de trabalho, objetivando 

a melhoria na qualidade da assistência dos serviços ofertados à população afetada 

pela tuberculose. (BRASIL, 2011). 

O controle da TB, entretanto, constitui um grande desafio para os sistemas de 

saúde. A estratégia global de combate à doença visa reduzir a incidência da doença 

até o ano de 2015. Apesar das medidas empreendidas no controle da doença, as 
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falhas nos programas de controle, a elevada prevalência da coinfecção TB/HIV, 

somadas à resistência multidroga, causada principalmente pelos elevados índices 

de abandono do tratamento, têm contribuído bruscamente para o aumento da 

mortalidade por TB. (LOSACCO, 2011). 

Dentre as várias medidas adotadas em nível mundial e nacional, destaca-se o 

Plano Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT, lançado pelo Ministério da 

Saúde brasileiro em meados do ano de 1998. Trata-se de uma estratégia que definiu 

a Tuberculose como prioridade entre as políticas públicas governamentais de saúde, 

tendo em vista as taxas de incidência e prevalência da doença. O PNCT elaborou 

diretrizes para as ações de controle da doença, dentre as quais, a meta de 

diagnosticar 92% dos casos esperados e alcançar a cura de 85% dos casos 

diagnosticados. (BRASIL, 2010a). 

Dentro do PNCT, desenvolvido a fim de reduzir os índices da doença no país, 

foi lançado o Directly Observed Treatment - short course – DOTS. O DOTS foi 

implantado com vistas à redução dos índices dos casos de abandono e 

consequentemente para um maior alcance da cura entre os casos em tratamento. 

Visa principalmente à adesão ao tratamento e ao acompanhamento para que haja o 

uso correto dos medicamentos. (RAVIGLIONE, 2002; BRASIL, 2006). 

A estratégia DOTS foi lançada, em 1993, pelo Programa Global da 

Tuberculose e foi inserida no âmbito nacional de combate à doença no ano de 1998 

pelo PNCT. De acordo com a WHO (2008), o DOTS é a ferramenta mais importante 

no controle da TB e é pautado em cinco pilares: comprometimento governamental 

com as ações de controle da TB; detecção dos casos por baciloscopia de escarro; 

tratamento em regime padronizado de 6 a 8 meses para os casos confirmados por 

baciloscopia positiva com tratamento supervisionado pelo menos na fase inicial; 

suprimento regular e ininterrupto de todas as drogas necessárias ao tratamento; e 

sistemas padronizados de registro e informação que permitam a avaliação dos 

resultados para cada paciente e para o programa de controle da TB. 

Desde o ano de 2000, as ações de manejo e controle da Tuberculose foram 

descentralizadas e foi transferida aos municípios a responsabilidade pela 

organização da assistência à TB como uma das ações prioritárias da atenção 

primária à saúde. O Ministério da Saúde passa a contar com a Estratégia Saúde da 

Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS como fortes 

aliados no controle da doença. Mesmo com o reconhecimento municipal dessa 
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responsabilidade e competência, a incorporação dessas ações no âmbito da 

atenção primária não tem ocorrido de forma substancial, o que acaba por refletir no 

atraso do diagnóstico e/ou abando do tratamento. (MONROE, 2008; BERALDO, 

2012). 

No contexto do controle da TB, destaca-se então o tratamento supervisionado 

da TB, ou Tratamento Diretamente Observado (TDO), o qual, em consonância com 

Arcêncio (2008), é considerado um dos componentes mais importantes da estratégia 

DOTS, tendo em vista que está direcionado para garantir a conclusão do tratamento 

e evitar a resistência multidroga. De acordo com este autor, o TDO surge ainda 

como uma estratégia de reorganização dos serviços, capaz de promover um 

ambiente favorável ao controle da TB. 

Segundo o Ministério da Saúde (2010), o TDO consiste no acompanhamento 

dos casos confirmados de TB e na supervisão do tratamento, a qual deve ser feita 

de preferência diariamente por um profissional de saúde ou membro da família ou da 

comunidade devidamente treinados e monitorados pelo enfermeiro.  

O tratamento diretamente observado da TB inclui a organização dos serviços 

para o acompanhamento e supervisão do tratamento. Assim sendo, os serviços de 

saúde devem garantir o tratamento do doente, o fluxo para a realização dos exames 

e entrega dos resultados. (BRASIL, 2010). 

No controle da tuberculose na APS, destaca-se a atuação do enfermeiro, o 

qual representa o principal responsável pelo acompanhamento dos casos de TB e 

desenvolvimento das ações de controle da doença na atenção primária à saúde.  

No que diz respeito às questões operacionais do Plano de Controle da 

Tuberculose (PCT), o enfermeiro que desenvolve a função gerencial no controle da 

TB deve utilizar conhecimentos básicos da epidemiologia da doença para avaliação 

do impacto das ações sobre o curso da enfermidade, bem como os conhecimentos 

sobre a política local referente à tuberculose e a administração do programa, no que 

se refere à gestão racional dos recursos humanos e financeiros. 

Ainda, dentre as ações que devem ser desenvolvidas por este profissional 

acerca da supervisão do tratamento, estão inclusas a consulta de controle com o 

doente, a qual deve ser sistematizada e garantir a promoção e adesão ao 

tratamento; a supervisão do uso dos medicamentos pelo menos nos primeiros 

meses de tratamento, bem como a orientação dos ACS para a sua supervisão diária. 

(BRASIL, 2010; ANDRADE, 2009). 
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A Consulta de Enfermagem é apontada como uma grande aliada na adesão 

ao tratamento pelo doente. A consulta deve ser voltada para algumas ações, dentre 

elas a solicitação da baciloscopia de escarro mensal para os casos inicialmente 

positivos; fornecimento regular das medicações; orientações acerca da doença e do 

tratamento; avaliação do peso e condições sociais do doente; avaliação do 

tratamento; checagem da supervisão do tratamento seja na unidade de saúde ou no 

domicílio; estabelecimento de vínculo com o doente a cada consulta e garantia de 

educação em saúde, visando assegurar a continuidade do tratamento. 

O enfermeiro deve ter como principais metas no acompanhamento do doente 

de TB: o controle dos contatos, o incentivo à realização da testagem do HIV, bem 

como estímulo à adesão e continuidade do tratamento por meio do tratamento 

supervisionado, orientações sobre os medicamentos e orientações nutricionais. 

(BRASIL, 2010). 

Dessa forma, o Ministério da Saúde recomenda que as Consultas de 

Enfermagem sejam sistematizadas, seguindo etapas que permitam uma atenção 

global ao paciente, bem como a identificação de suas necessidades singulares e seu 

estado de saúde, para que viabilizem, principalmente, a continuidade das ações de 

controle. 

Assim, segundo o Ministério da Saúde (2011), a Consulta de Enfermagem 

deve seguir as etapas do Processo de Enfermagem, o qual representa um 

instrumento de planejamento e execução do plano de cuidados a ser prestado. No 

caso da consulta ao paciente com tuberculose, deve envolver:  

1) Coleta de dados: Nesta etapa, o enfermeiro deve utilizar a entrevista, o exame 

físico, os exames laboratoriais e diagnósticos do paciente. Durante a entrevista, 

devem-se levar em consideração os aspectos clínicos, epidemiológicos e 

psicossociais, e esses achados dependerão do estágio da doença e do grau de 

comprometimento do paciente. O exame físico deve fornecer dados objetivos que 

subsidiarão os diagnósticos de enfermagem. Deve ter o seu enfoque no exame do 

aparelho respiratório. Ainda, na fase de coleta de dados, deve-se atentar para os 

aspectos alimentares do paciente; realizar uma investigação epidemiológica, 

investigando história anterior de TB, situação de moradia, tabagismo e/ou etilismo, 

histórico de abandono do tratamento. Nesta etapa, devem-se considerar, também, 

os aspectos psicossociais do paciente, por terem grande influência na continuidade 

do tratamento. 
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2) Levantamento dos diagnósticos de enfermagem: Após a entrevista e exame 

físico, o enfermeiro deve iniciar o julgamento clínico, levantando os principais 

diagnósticos de enfermagem que são passíveis de intervenção. 

3) Planejamento: Após a identificação dos diagnósticos de enfermagem, o 

enfermeiro deve planejar o cuidado a ser prestado; definir os critérios a serem 

utilizados na priorização das ações, as preferências do cliente, as necessidades 

humanas básicas afetadas ou o plano terapêutico. 

4) Implementação e avaliação: Durante a implementação das ações planejadas, o 

enfermeiro reavalia o cliente, modifica o plano de cuidados, redefine os resultados 

esperados e ações de enfermagem, sempre que necessário.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), a implantação sistematizada do 

tratamento diretamente observado da tuberculose através das consultas de 

enfermagem(,) deve constituir a principal ferramenta, sendo o cerne da estratégia de 

atenção ao paciente com tuberculose. Por essa razão, recomenda-se que essa 

prática seja acompanhada, na medida do possível, de investigações de cunho 

acadêmico e prático que, de tal forma, ajudem a identificar e corrigir falhas do 

processo e a aumentar o conhecimento sistematizado sobre a proposta. 
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4 MÉTODO 

4.1 Tipo de estudo 

O presente estudo é caracterizado como descritivo e de abordagem 

quantitativa. O estudo descritivo constitui uma investigação que observa, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, podendo descobrir com precisão 

a frequência com que o fenômeno ocorre e sua relação e conexão com outros 

fenômenos (CERVO; BERVIAN, 2002). 

A utilização de uma abordagem quantitativa, por sua vez, permite a coleta 

sistemática de informações, mediante as condições de controle e análise dessas 

informações através do uso de estatística descritiva. Assim, objetiva trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; 

CERVO; BERVIAN, 2002). 

 

 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido no Município de Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte, nas unidades de Atenção Primária à Saúde, e envolveu tanto Unidades de 

Saúde da Família (USFs), Unidades Básicas de Saúde (UBS), como Unidades 

Mistas de Saúde (UMS). 

O Município de Natal/RN está dividido em cinco regiões administrativas de 

saúde, que correspondem a cinco distritos sanitários de saúde, dentre eles os 

distritos Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste.  

A figura 01 a seguir ilustra a distribuição dos bairros de Natal/RN entre os 

distritos sanitários de saúde: 
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Figura 01- Distribuição dos bairros do Município de Natal/RN de acordo com os 

distritos sanitários de saúde. Natal/ RN. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, 2014. 

 

Assim, de acordo com as sedes de cada região, as unidades de saúde de 

APS estão divididas entre os distritos da seguinte forma:  
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Quadro 01- Relação de unidades de APS entre os distritos sanitários do Município 

de Natal/RN. 2014. 

DISTRITOS Norte I Norte II Sul Leste Oeste 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES 

1.Pajuçar
a 
2.Nova 
Natal 
3.Gramor
é 
4.Nordelâ
ndia 
5.Cidade 
Praia 
6.José 
Sarney 
7.Pompéi
a  
8.Vista 
Verde 
9.Parque 
das dunas 
10.África 
11.Redinh
a 
 

 
TOTAL= 

11 
UNIDADE

S 

1.Bela Vista 
2.Vale 
Dourado 
3.Soledade I 
4.Soledade II 
5.Igapó 
6.Panatis 
7.Potengi 
8.Santarém 
9.Santa 
Catarina 
10.Parque das 
Mangueiras 
11. Parque dos 
Coqueiros 
 

 
 
TOTAL= 11 
UNIDADES 

1.Candelária 
2.Mirassol 
3.Jiqui 
4.Pirangi 
5.Nova 
descoberta 
6.Centro de 
Saúde Cidade 
Satélite 
7.Unidade 
Mista Cidade 
satélite 
8.Ponta Negra 
9.Planalto 
10.Policlínica 
Neópolis 
 

 
TOTAL= 10 
UNIDADES 

1.Guarita 
2.Passo da 
Pátria 
3.Lagoa 
Seca 
4.Aparecida 
5.Mãe Luiza 
6.Centro de 
Saúde São 
João 
7.Brasília 
Teimosa 
8.Rocas 
9.Alecrim 
 

 
 

TOTAL=  
9 

UNIDADES 

1.Bom Pastor 
2.Cidade Nova 
3.Nova Cidade 
4.Nazaré 
5.Felipe 
Camarão II 
6.Felipe 
Camarão Mista 
7.Guarapes 
8.Bairro 
Nordeste 
9.Kilômetro 6 
10.Monte 
Líbano 
11.Quintas 
12.Novo 
Horizonte 
 
 
TOTAL= 12 
UNIDADES 

 
TOTAL DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 53 UNIDADES 

 

 

4.3 População e amostra 

A população do estudo foi composta pelos enfermeiros que atuavam nas 

unidades de APS do Município de Natal, e, de acordo com a Secretaria Municipal de 

Saúde (2014), havia um número de 156 enfermeiros entre UBS, USFs e UMS. Este 

número foi levantado junto a cada distrito sanitário da Secretaria de Saúde Municipal 

de Natal/RN para se obter um quantitativo mais preciso dessa população. 

Para o processo de amostragem, sabendo-se da população de 156 enfermeiros, 

a partir do uso de cálculo amostral para populações finitas, adotando-se Barbetta 

(2007), obteve-se a seguinte amostra: 
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n0= 1/ E0
2 

n= N.n0/ N+n0 

 

Onde: N= tamanho da população 

E0= Erro amostral tolerável 

N0= Primeira aproximação do tamanho da amostra 

n= Tamanho da amostra 

Para este cálculo foi considerado um erro amostral de 0,1, com N= 156 

enfermeiros: 

Obteve-se, assim: 

n0= 1/0,01 

n0= 100 

n= 156.100/156+100 

     

 

 

Ainda no processo de amostragem, a fim de determinar quantos enfermeiros 

seriam recrutados de cada distrito, foi realizada amostragem estratificada por 

partilha proporcional, onde todos os distritos foram representados. 

O número de enfermeiros em cada distrito sanitário, de acordo com as suas 

sedes, está descrito no Quadro 02: 

 

Quadro 02- Quantitativo de enfermeiros da APS por distrito sanitário de saúde do 

Município de Natal/RN. 2014 

Distrito Sanitário de Saúde Quantitativo de enfermeiros 

Norte I 33 

Norte II 33 

Sul 24 

Leste 22 

Oeste 44 

TOTAL= 156 enfermeiros 

  

n=  60 sujeitos 
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Ao se fazer uma distribuição da amostra estimada de 60 enfermeiros para 

cada distrito de forma proporcional, foram obtidos os seguintes números: 

 

1.Distrito Norte I= 13 enfermeiros 

2.Distrito Norte II= 14 enfermeiros 

3.Distrito Sul = 11 enfermeiros 

4.Distrito Leste= 07 enfermeiros 

5.Distrito Oeste= 15 enfermeiros 

TOTAL= 60 enfermeiros 

 

O critério de seleção dos enfermeiros era de que tivessem desenvolvido ou 

estivessem desenvolvendo, no período de coleta, a consulta ao paciente com TB. 

Foram excluídos enfermeiros que referiram nunca ter realizado consulta a paciente 

com TB e enfermeiros em licença médica ou férias. 

Nas unidades de saúde, os sujeitos foram recrutados por conveniência, desde 

que atendessem aos critérios de inclusão estabelecidos. 

 

4.4 Aspectos éticos 

Inicialmente o projeto de pesquisa para o desenvolvimento do estudo foi 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, com um ofício 

(APÊNDICE A) solicitando a realização da pesquisa junto aos enfermeiros das 

unidades de saúde do município. Após o termo de anuência emitido pela instituição 

(ANEXO A), aprovando a execução da pesquisa junto aos enfermeiros das unidades 

de APS, o projeto foi encaminhado ao sistema on-line da Plataforma Brasil, em 

virtude do cumprimento da Resolução CNS 466/2012 (Conselho Nacional de Saúde, 

2012), principalmente no que se refere aos itens: III – Aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, IV – Consentimento livre e esclarecido e V – Riscos e 

benefícios da referida Resolução. 

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

Federal do Rio Grande do Norte, com parecer favorável, CAAE nº 

31266314.9.0000.5537 (ANEXO B). Apenas após a emissão do parecer favorável ao 

desenvolvimento da pesquisa, foram iniciados os primeiros contatos com os 

possíveis sujeitos do estudo para início da coleta de dados.  
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Anteriormente ao início de cada coleta, o enfermeiro era orientado acerca dos 

objetivos e de sua participação voluntária no estudo, bem como a possibilidade de 

desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo no seu trabalho profissional.  

Concordando em participar da pesquisa, o enfermeiro era orientado a assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), que foi 

entregue em duas vias, a primeira ao participante, e a segunda ficou de posse dos 

pesquisadores. 

 Não houve fornecimento de benefícios aos participantes da pesquisa e os 

riscos de participação e discriminação foram mínimos, uma vez que se prezou pela 

manutenção da privacidade das informações fornecidas pelos profissionais, sendo 

resguardada a identidade dos mesmos. Todo o material oriundo da pesquisa foi 

guardado em lugar seguro e confidencial, de acesso somente dos pesquisadores. 

 

4.5 Instrumento de pesquisa  

Para a realização da coleta, foi utilizado um questionário estruturado 

(APÊNDICE C), desenvolvido com base nas diretrizes do Ministério da Saúde (2011) 

para a consulta de enfermagem ao paciente com TB, disponíveis das páginas 84 a 

87 no “Protocolo de enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado (TDO) 

da Tuberculose na Atenção Básica, de livre acesso ao público (ANEXO C).  

O instrumento contém 36 questões, das quais, 35 estavam relacionadas aos 

elementos do processo de enfermagem empregados na consulta de enfermagem ao 

paciente com tuberculose, e as respostas eram avaliadas em “Sempre”, “Às vezes” 

ou “Nunca”.  

Apresenta ainda uma questão aberta, relacionada ao entendimento do 

enfermeiro quanto à viabilidade de implementação do processo de enfermagem na 

consulta ao paciente com TB na Atenção Primária à Saúde.  

O questionário foi submetido a pré-teste com três enfermeiras da APS para 

avaliação aparente do conteúdo e para se constatar a compreensão gerada pela sua 

aplicação. Após o pré-teste houve pequenas alterações nos termos utilizados no 

instrumento, de forma a evitar interpretações equivocadas nos questionamentos 

propostos. Os questionários utilizados no pré-teste não fizeram parte da amostra do 

estudo. 

As variáveis do estudo estão apresentadas no Quadro 03: 
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Quadro 03- Variáveis investigadas no instrumento de pesquisa 

Elementos do Processo de 
Enfermagem 

Variáveis 

Investigação do estado de 
saúde do paciente/ histórico 
de enfermagem 

Frequência de: 
- Realização da anamnese* 
- Realização do exame físico 

Levantamento dos 
Diagnósticos de Enfermagem 

Frequência de: 
- Levantamento dos DEs de acordo com 
classificação especializada 
- Levantamento dos DEs de acordo com 
classificação não especializada 
- Registro dos DEs 

Planejamento das ações Frequência de: 
- Planejamento com base nos DEs identificados 
- Prescrições de enfermagem 
- Prescrições de enfermagem instituindo 
Promoção de nutrição adequada 
- Prescrições de enfermagem instituindo 
Promoção do cuidado domiciliar, ambiental, 
comunitário e educação 
- Orientações sobre a doença e o tratamento 
- Orientações quanto à importância da testagem 
para o HIV/AIDS e redução do uso de 
álcool/drogas ilícitas durante o tratamento 
- Registro do planejamento das ações 

Implementação do plano de 
cuidados 

Frequência de: 
- Implementação do plano elaborado 

Avaliação Frequência de: 
-Comparação das metas estabelecidas com os 
resultados obtidos 

*Nota: O termo “anamnese” foi utilizado para facilitar a compreensão dos enfermeiros no momento do 

preenchimento do questionário, uma vez que, no pré-teste, o termo “Histórico de 
Enfermagem/Entrevista”, que é mais apropriado dentro do referencial utilizado neste estudo, levantou 
dúvidas entre os participantes. 
 
 

4.6 Procedimento para coleta de dados 

Após a apreciação favorável Comitê de Ética em Pesquisa, iniciou-se a etapa 

de coleta de dados. Foi realizada no período de setembro a outubro de 2014, e 

desenvolvida nas unidades de saúde de trabalho de cada enfermeiro. 

A seleção foi por conveniência em cada distrito sanitário. As unidades de 

saúde pertencentes a cada distrito eram visitadas para identificação dos enfermeiros 

que atendessem ao critério de seleção até atingir o número determinado de sujeitos 

para aquele distrito. 

Uma vez identificados como possíveis sujeitos, os enfermeiros eram 

contatados previamente para averiguação de sua disponibilidade e do horário 
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adequado para responder ao questionário. Eles eram informados sobre os objetivos 

da pesquisa, e orientados acerca do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Os questionários eram preenchidos e devolvidos logo em seguida ao 

pesquisador. 

A coleta foi desenvolvida pelo pesquisador principal e acadêmicos de 

enfermagem dos 4º, 6º e 8º períodos do curso. Ressalta-se que todos foram 

treinados quanto à abordagem dos participantes, aplicação do questionário e 

importância da leitura e assinatura do TCLE.  

 

4.7 Análise e interpretação dos resultados 

 Os dados foram tabulados e processados por meio de recursos estatísticos, 

através do IBM SPSS 20.0,de versão livre para uso. Os dados foram analisados por 

meio de estatística descritiva, com frequências absolutas e relativas.  

Os dados obtidos através da questão aberta foram processados e analisados 

por análise do conteúdo das respostas para formulação de categorias temáticas e, 

após isso, quantificados para análise no IBM SPSS 20.0. Os dados foram analisados 

tomando como referenciais o protocolo designado pelo Ministério da Saúde para as 

consultas de enfermagem ao paciente com TB e os conceitos teóricos de 

Enfermagem para o desenvolvimento da consulta de enfermagem. 
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5. RESULTADOS  

 Quanto à caracterização profissional dos sujeitos da pesquisa, 46,8% 

possuíam somente o curso de graduação; 43,5% possuíam pós-graduação em nível 

de especialização; e 6,5%, mestrado. Em relação ao local de trabalho, 66,1% 

trabalhavam em USF, 22,6% pertenciam a UBS e 8,1% trabalhavam em unidade 

mista de saúde. 

Quanto ao tempo de trabalho na APS, a mediana de tempo entre os sujeitos foi 

de 19,50 anos, com mínimo de um ano e máximo de 33 anos. 

As ações desenvolvidas nas consultas de enfermagem ao paciente com TB 

foram investigadas de acordo com o PE e seus elementos. Assim, as variáveis se 

referiram aos elementos do PE: investigação/coleta de dados; levantamento dos 

diagnósticos de enfermagem; planejamento das ações; implementação; e avaliação. 

Dentro desses elementos foram abordados itens considerados pelo Ministério da 

Saúde para composição da consulta de enfermagem ao paciente com TB.  

Quanto aos elementos da investigação dos problemas de saúde do paciente, a 

Tabela 01 demonstra os elementos abordados e a frequência de utilização destes 

por parte dos enfermeiros na consulta ao paciente com TB. 

 
Tabela 01- Elementos de investigação dos problemas de saúde do paciente 
abordados pelos enfermeiros da APS na consulta ao paciente com tuberculose. 
Natal/RN. 2014. (n=60) 

Variáveis Frequência  

Sempre  

 % 

Às vezes  

% 

Nunca 

 % 

Realização da anamnese 100 - - 

Levantamento de queixas 100 - - 

Levantamento sobre sintomas da doença 93,3 6,7 - 

Levantamento de aspectos clínicos, 

epidemiológicos e psicossociais 

36,7 51,7 11,7 

Levantamento sobre padrão alimentar 98,3 1,7 - 

Levantamento sobre história anterior de TB 80,0 20,0 - 

Levantamento sobre histórico familiar de TB 81,7 18,3 - 

Levantamento sobre condições de moradia 26,7 73,3 - 

Levantamento sobre Uso de álcool/drogas 

ilícitas ou outras substâncias 

95,0 5,0 - 
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Levantamento sobre Histórico de abandono do 

tratamento 

71,7 28,3 - 

Levantamento sobre Sofrimento relacionado 

ao estigma/preconceito da doença 

20,0 36,7 43,3 

Levantamento sobre Alterações na rotina de 

trabalho em decorrência da doença 

18,3 46,7 35,0 

Solicitação de exames 63,3 36,7 - 

Avaliação de exames anteriores para 

identificação do estado atual da doença 

40,0 38,3 21,7 

Realização do exame físico do paciente 65,0 35,0 - 

Inspeção geral da pele 68,3 31,7 - 

Avaliação do turgor cutâneo 40,0 38,3 21,7 

Mensuração do peso  100 - - 

Inspeção das mucosas 46,7 43,3 10,0 

Avaliação da frequência respiratória 45,0 40,0 15,0 

Ausculta torácica e cardíaca 33,3 40,0 26,7 

Percussão torácica 16,7 38,3 45,0 

Registro da anamnese e exame físico no 

prontuário 

68,3  31,7 - 

*Nota: O termo “anamnese” foi utilizado para facilitar a compreensão dos enfermeiros no momento do 
preenchimento do questionário, uma vez que no pré-teste, o termo “Histórico de 
Enfermagem/Entrevista”, que é mais apropriado dentro do referencial utilizado neste estudo, levantou 
dúvidas entre os participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Sobre o levantamento dos diagnósticos de enfermagem durante a CE ao 

paciente com TB, foram observados os seguintes resultados, conforme o Gráfico 01: 

 
Gráfico 01- Elementos do levantamento de diagnósticos de enfermagem realizados 

pelos enfermeiros da APS na consulta ao paciente com tuberculose. Natal/RN. 2014. 

(n=60) 
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Os elementos do planejamento das ações, implementação e avaliação do 

plano de cuidados estão apresentados no Gráfico 02. 

 

Gráfico 02- Elementos relacionados ao planejamento das ações, 

implementação e avaliação do plano de cuidados realizados pelos enfermeiros na 

CE ao paciente com TB. Natal/RN. 2014. (n=60) 
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Os enfermeiros foram ainda questionados quanto ao seu entendimento sobre a 

implementação do PE na consulta ao paciente com tuberculose. A tabela 02 mostra 

os aspectos relacionados a essa implementação. 

 

Tabela 02- Entendimento dos enfermeiros sobre a implementação do Processo de 

Enfermagem na consulta ao paciente com tuberculose na APS. Natal/ RN, 2014. 

(n=60) 

VARIÁVEL FREQUÊNCIA 

Entendimento sobre a implementação do 

PE na consulta ao paciente com 

tuberculose 

 

 

n 

 

 

% 

1. Implementação do PE promove 

embasamento teórico para o diagnóstico e 

planejamento das ações para paciente/família  

22 36,7 

2. Implementação do PE é determinante para 

adesão e eficácia do tratamento 

14 23,3 

3. Implementação do PE poderá aperfeiçoar o 

acompanhamento multiprofissional dos casos 

de TB 

10 16,7 

4. Implementação do PE é inviável devido às 

questões burocráticas e demanda dos 

serviços de APS 

8 13,3 

5. Implementação do PE irá depender da 

existência de treinamento/capacitação dos 

enfermeiros 

5 8,3 

*Missing= 01. 
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6 DISCUSSÃO  

A caracterização dos enfermeiros participantes do estudo mostrou um grupo de 

profissionais com longo tempo de atuação na Atenção Primária à Saúde, porém 

limitados à graduação no que diz respeito à formação profissional, uma vez uma 

parte considerável deteve-se apenas à graduação. O nível de pós-graduação 

encontrado foi maior na especialização, tendo poucos realizado pós-graduação em 

nível de mestrado e nenhum de doutorado. (CEZAR-VAZ et al., 2010)  

O tempo de experiência é um fator importante para a atuação do enfermeiro 

frente à prestação de serviços de qualidade à população, neste estudo, a mediana 

de tempo foi de 19,50 anos. No entanto, o enfermeiro deve buscar aperfeiçoamento 

e qualificação profissional para melhor atender às necessidades atuais dos 

problemas de saúde da população assim como novos saberes e tecnologias 

desenvolvidas dentro de sua profissão. 

Sobre os elementos da coleta de dados ou investigação dos problemas de 

saúde do paciente abordados pelos enfermeiros (Tabela 01), alguns estavam sendo 

desenvolvidos de forma plena pelos enfermeiros. Os enfermeiros afirmaram que 

realizavam o histórico do paciente (anamnese), porém, este estava voltado para o 

levantamento de queixas físicas dos pacientes. Outros aspectos como a 

investigação de sofrimento do paciente relacionado a estigma sobre a doença e 

alterações em sua rotina de trabalho em decorrência da doença eram menos 

abordados em suas consultas.  

No que diz respeito à atenção ao paciente com tuberculose, o Ministério da 

Saúde (2011) recomenda que o PE seja realizado nas Consultas de Enfermagem ao 

paciente com TB, o que, neste estudo, apresentou uma fragmentação quanto ao 

Processo de Enfermagem, pois apenas alguns elementos desse método foram 

aplicados na prática do enfermeiro.  

Isso demonstra que as ações de enfermagem apresentam-se fragmentadas em 

seu cuidar, uma vez que se baseiam em sinais e sintomas da doença, o que faz com 

que a resolução dos problemas nem sempre esteja voltada para o paciente. 

(ALVES; LOPES; JORGE, 2008). 

A Consulta de Enfermagem, todavia, deve ser um instrumento capaz de 

abarcar não apenas necessidades específicas, mas deve ser um espaço para o 

enfrentamento de outras demandas do cotidiano, como é o caso de estigmas e 
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entraves culturais que permeiam algumas doenças, a exemplo da TB, hanseníase, 

entre outras. (DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2009).   

Deve ser um momento onde, o encontro entre o paciente e o enfermeiro deve 

proporcionar o reconhecimento de uma série de condições que fazem parte da vida 

desse paciente e constituem-se determinantes nos perfis de saúde e de doença. 

(DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2009). 

A supervalorização dos aspectos físicos e biológicos decorre das raízes de um 

modelo tradicional que permeia a atenção à saúde humana, onde a prioridade é 

dada a partir de aspectos biológicos e físicos do paciente. Especialmente na 

assistência de pacientes com doenças tradicionalmente vinculadas a estigma e 

preconceito, como é o caso da TB, uma atenção integral durante a consulta deve ser 

valorizada como forma de garantir o vínculo desse paciente ao serviço de saúde e 

tratamento, uma vez que a pouca valorização do contexto sociocultural no plano de 

cuidados ao paciente pode contribuir para o abandono do tratamento. (SOUZA et al., 

2010).  

Por entender que a Consulta de Enfermagem na APS está regida também 

dentro do princípio da integralidade, é importante pensar que este princípio desloca 

a prática em saúde da medicalização para o cuidado, que deve ser mediado 

principalmente pelo vínculo profissional/paciente, onde todos os contextos do 

paciente sejam apreendidos. (GARCIA; EGRY, 2010). 

Destaca-se, ainda, que, para que haja, posteriormente, uma identificação dos 

problemas do paciente para a formulação dos Diagnósticos de Enfermagem e sejam 

tomadas decisões quanto aos diagnósticos prioritários e intervenções de 

enfermagem, deve-se haver o reconhecimento de dados necessários e existentes 

em torno do paciente, ou seja, evidências existentes devem ser identificadas a partir 

da coleta de dados sobre o problema de saúde do paciente. (BITTENCOURT; 

CROSSETTI, 2013).   

Quanto à realização do exame físico, elemento de grande importância na 

Consulta de Enfermagem, deve ser parte do Processo de Enfermagem e se 

configura como fundamental para o planejamento das ações de enfermagem. Deve 

ser realizado de acordo com os métodos propedêuticos de inspeção, ausculta, 

palpação e percussão. (SANTOS; VEIGA; ANDRADE, 2011).  

Foi observado, entretanto, que alguns elementos do exame físico eram 

deixados de lado pelos enfermeiros, sobretudo a ausculta e percussão torácica 
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(Tabela 01). Isso pode estar relacionado a algumas dificuldades em promover uma 

clínica ampliada por parte da enfermagem. Algumas ações, como o exame físico 

mais detalhado são atrelados ao exame médico, o que culmina em uma reprodução 

do modelo hegemônico. (MATUMOTO et al., 2011).  

Nesse sentido, é importante destacar que, para a enfermagem, a Estratégia 

Saúde da Família representa maior autonomia na reorientação de suas práticas para 

atenção à saúde e não para a racionalização do trabalho do profissional médico. A 

prática de enfermagem deve envolver ações que são de sua competência no 

contexto do cuidado de enfermagem. (MATUMOTO et al., 2011).  

O paciente com TB, especialmente com a forma pulmonar, deve ter uma 

atenção concentrada ao seu sistema respiratório inferior. A ausculta torácica 

constitui uma importante ferramenta para avaliação do estado de saúde do paciente, 

inclusive na identificação de possíveis agravamentos. 

Os elementos relacionados à identificação de DEs, planejamento das ações, 

implementação e avaliação, apresentaram-se com maior fragmentação no 

desenvolvimento do PE durante as Consultas de Enfermagem, o que identifica uma 

consulta não desenvolvida em sua totalidade de acordo com o PE. 

Os Diagnósticos de Enfermagem, por exemplo, não foram identificados de 

acordo com uma taxonomia própria da profissão (Gráfico 01). Outra parte dos 

enfermeiros afirmou identificá-los de forma não científica, ou seja, não pautada em 

classificação especializada. Todavia, não foi possível estabelecer a forma como isso 

era realizado e até que ponto essa identificação era encarada como sendo de fato 

um Diagnóstico de Enfermagem. 

Os Diagnósticos de Enfermagem devem ser identificados de modo a iniciar o 

processo de julgamento clínico do paciente com TB e, de acordo com o Ministério da 

Saúde, devem ser identificados com base na taxonomia NANDA, devido a sua 

reconhecida utilidade clínica na prática de enfermagem. (HERDMAN, 2010). 

Uma vez que os DEs representam o início do julgamento clínico do caso, torna-

se necessário que o enfermeiro aplique conceitos e teorias de enfermagem, das 

ciências biológicas, físicas, comportamentais e humanas, a fim de proporcionar uma 

justificativa para a tomada de decisão. (COSTA; FRACOLLI, 2007).  

É importante ressaltar, ainda, que, apesar de a taxonomia da NANDA surgir 

como a preconizada pelo MS e a classificação que mais aparece na literatura para a 

identificação de DEs, a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em 
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Saúde Coletiva (CIPESC) representa uma importante ferramenta no âmbito da APS 

e apresenta uma lista de diagnósticos e intervenções capazes de sistematizar a 

Consulta de Enfermagem através do PE. (CUBAS; EGRY, 2008). 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de identificar as práticas do 

enfermeiro na atenção primária à saúde e fazer o aprofundamento dessa prática 

com as ferramentas metodológicas de trabalho da enfermagem, como as 

classificações de enfermagem, a fim de possibilitar uma linguagem padronizada e 

fazer um intercâmbio no cuidado de enfermagem. (BONFIM, 2010).  

Além da não identificação dos Diagnósticos de Enfermagem, o registro dos 

DEs não era feito nos prontuários dos pacientes (Gráfico 01), o que constitui outra 

quebra na sistematização da consulta, pois inviabiliza a padronização de uma 

linguagem para a enfermagem, porque, uma vez que o raciocínio clínico do 

enfermeiro não é registrado, outros provedores de cuidados de saúde não podem 

identificar e reconhecer o raciocínio clínico do enfermeiro. (COSTA;FRACOLLI, 

2007). 

No estudo apresentado, conforme os gráficos 01 e 02, os enfermeiros, em sua 

maioria, assim como não levantavam DEs para os pacientes com TB, não 

realizavam sempre o planejamento de suas ações com base em DEs. Realizavam 

prescrições de enfermagem direcionadas à doença do paciente, porém não 

investiam nas prescrições que visassem à comunidade em que este paciente estava 

inserido, tampouco à educação em saúde. Nesse sentido, torna-se necessário 

lembrar que a educação em saúde para o paciente com TB, bem como a instituição 

da promoção do cuidado domiciliar podem ser fatores de adesão ao tratamento, por 

aumentarem o vínculo com o profissional. (CHIRINOS; MEIRELLES, 2011).  

Destaca-se que os DEs são a conclusão do levantamento dos dados e que 

garantem a identificação das necessidades de cuidados de enfermagem a serem 

prestados aos pacientes. Constituem a base para o planejamento das ações e a 

seleção das prescrições e intervenções que propiciarão o alcance dos resultados 

pelos quais o enfermeiro é responsável. (SANTOS; VEIGA; ANDRADE, 2011). 

Apesar de o programa de controle da TB ser constituído por alguns protocolos 

para condução do tratamento, salienta-se a individualidade de cada cliente, e daí a 

necessidade do uso do PE, a fim de evitar desacordos clínicos e suas divergências 

entre o real e a inferência feita pelo profissional, sobre a situação do paciente. 

(CARVALHO; KUSUMOTA, 2009).  



61 

 

Em consequência ao não desenvolvimento de elementos fundamentais no PE, 

a implementação de um plano terapêutico junto ao paciente, bem como a avaliação 

dos resultados também se apresentaram de forma fragmentada, demonstrando que 

os enfermeiros da APS não aplicavam esses elementos em sua consulta ao 

paciente com TB. 

Esses elementos são de suma importância na atenção a este tipo de paciente, 

pois propiciam uma reavaliação das condutas direcionadas a ele, tendo em vista ser 

um paciente que está inserido em contextos que permitem uma inconstância no seu 

tratamento e que o desenvolvimento de projetos terapêuticos singularizados somado 

à debilidade do vínculo com os profissionais podem culminar no abandono do 

tratamento. (SOUZA et al., 2010).  

No sentido da não utilização do PE na prática do enfermeiro, destaca-se que 

alguns fatores contribuem para tal, dentre eles o déficit no conhecimento acerca do 

PE, e grandes demandas nos serviços. (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

 Alguns meios podem ser facilitadores para a implementação do PE na prática 

do enfermeiro, dentre eles, o uso de instrumentos, principalmente para o 

levantamento dos diagnósticos de enfermagem, planejamento das ações e avaliação 

do plano desenvolvido. 

Destaca-se também a necessidade do compromisso das gestões e supervisões 

com a atualização dos profissionais para que o PE seja incorporado à prática de 

enfermagem. A educação permanente é uma estratégia facilitadora para o 

desenvolvimento do PE pelos enfermeiros, pois amplia o conhecimento teórico sobre 

seus elementos, principalmente pois, como observado no estudo, a maioria dos 

enfermeiros tem um longo período desde que se graduaram, e isso é um fator que 

reflete no despreparo teórico e prático para o desenvolvimento do PE. (MENEZES; 

PRIEL; PEREIRA, 2011).  

A capacitação dos profissionais para os aspectos relacionados ao controle da 

TB, assume papel importante e deve garantir a compreensão da doença e seus 

condicionantes, bem como o uso de instrumentos e tecnologias dentro do 

Tratamento Supervisionado. (MONROE et al., 2008). 

Ainda, de acordo com a Tabela 02, os enfermeiros, quando indagados sobre o 

seu entendimento acerca da implementação do PE, apontaram aspectos 

relacionados ao favorecimento, ou seja, as facilidades ligadas a essa 
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implementação, e aspectos relacionados às dificuldades em se implementar o PE na 

Atenção Primária à Saúde. 

Os aspectos favoráveis apontados pelos enfermeiros mostraram o PE como 

sendo algo necessário para garantir maior embasamento teórico no 

desenvolvimento da prática de enfermagem na APS, sobretudo para a identificação 

dos diagnósticos de enfermagem e planejamento das ações para o paciente e 

família.  

É possível observar que os pressupostos teóricos da ESF e o contexto de 

trabalho do enfermeiro favorecem a interação com a família, e atividades como a 

coleta de dados e os momentos de orientações são situações oportunas para o 

enfermeiro trabalhar com a família e cumprir as atividades preconizadas pela ESF. 

(OLIVEIRA; MARCON, 2007). 

A CE na Atenção Primária à Saúde precisa ser um instrumento que possibilite 

a captação do usuário e sua família, pois assim o enfermeiro poderá dimensionar 

ações ampliadas que atinjam a família e comunidade em que o paciente está 

inserido. (COSTA; FRACOLI, 2007). 

No entanto, parece que há um certo despreparo do enfermeiro para assistir a 

família, visto que a utilização de estratégias como a educação em saúde e o 

acolhimento ainda são marcados pelo modelo tradicional, curativo e individual da 

assistência. (OLIVEIRA; MARCON, 2007). 

Outra parte dos enfermeiros considerou o PE como fator determinante para a 

adesão do paciente ao tratamento da TB. 

Ressalta-se que a aplicação do PE envolve mais do que uma sequência de 

etapas a serem seguidas, requerendo do profissional maior familiaridade com os 

diagnósticos de enfermagem e sensibilidade para adequar as necessidades do 

cliente às condições de trabalho. (SILVA et al., 2011). 

Em estudo sobre o conhecimento dos enfermeiros acerca da SAE, foi 

identificado que 92% entendiam a necessidade de se trabalhar com a SAE e PE, 

concordando que, dentre os principais benefícios proporcionados pelo método, 

estavam a melhoria da qualidade da assistência e promoção de autonomia 

profissional para o enfermeiro. (SILVA et al., 2011). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem através do Processo de 

Enfermagem tem apresentado seus pontos de facilidade e dificuldade quanto à 

implementação, uma vez que o PE pode ser considerado parte da reorganização 
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das práticas em saúde, onde se tem vivenciado mudanças no paradigma da 

produção de saúde, iniciadas com a Reforma Sanitária na década de 70, que 

culminaram com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). (CASTILHO; 

RIBEIRO; CHIRELLI, 2009). 

Na Atenção Primária à Saúde, a implementação do PE pode propiciar uma 

assistência à saúde voltada para a integralidade, o que constitui um princípio 

doutrinário do SUS e deve ser pensado como uma busca pela assistência em todas 

as suas nuances (DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2009).  

 No sentido de assegurar a autonomia profissional com embasamento 

científico, o PE pode ser um meio para a execução de conhecimentos teóricos e 

práticos do campo científico da enfermagem. Takahashi et al. (2008) colocam que os 

enfermeiros têm atribuído valorização ao conhecimento científico adequado e como 

base para a tomada de decisões na escolha das intervenções mais eficazes para 

assistir o paciente. Realizar suas ações baseadas em conhecimento científico pode 

promover o raciocínio crítico e clínico em enfermagem. 

A autonomia do enfermeiro pode ser propiciada principalmente pela 

Estratégia Saúde da Família, que pode direcionar maior olhar da comunidade sobre 

a profissão. (KLUTEMBERG et al., 2010).  

 Entender o PE como sendo a base para o desenvolvimento científico da 

enfermagem é de fundamental relevância para a ampliação da visibilidade da 

profissão como ciência, uma vez que a as práticas de enfermagem baseadas no 

fazer empírico têm sido contestadas desde a década de 50, quando, impulsionados 

pelo positivismo, os profissionais passaram a buscar maior valorização da 

enfermagem, com construção de conhecimento próprio. (KLETEMBERG et al., 

2010). 

 No âmbito da APS, trabalhar com o PE requer dos enfermeiros vontade em 

desenvolvê-lo, utilizando conhecimentos e habilidades. Isso também requer que 

todos sejam sensibilizados para o melhor atendimento do paciente e família. 

(GARCIA; EGRY, 2010). 

 Outro ponto citado pelos enfermeiros, quanto ao entendimento sobre a 

implementação do PE na APS, foi o fato de o Processo de Enfermagem poder 

aperfeiçoar o acompanhamento multiprofissional dos casos de tuberculose, uma vez 

que possivelmente o uso do PE como método de trabalho do enfermeiro permita 

maior articulação com médicos e outros profissionais ligados ao plano terapêutico. 
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Nesse sentido, tem-se essa importância tanto dentro da classe de 

enfermagem, onde atuam diferentes profissionais, entre eles enfermeiros, técnicos e 

auxiliares, quanto dentro da equipe de saúde da família, que compreende médicos, 

ACS, dentistas. 

 No sentido dos trabalhadores de enfermagem, é possível que o PE permita 

uma compreensão do fazer da enfermagem, construindo e reconstruindo seus 

saberes e modificando as relações de poder. (CASTILHO; RIBEIRO; CHIRELLI, 

2009).  

 Quanto ao PE perpassando pela equipe multiprofissional, tem sido 

identificado que a ideia de trabalho compartilhado de forma multiprofissional não 

existe no dia a dia, uma vez que cada profissional desempenha unicamente a sua 

função, inexistindo a ideia de complementariedade das ações. (ALVES; LOPES; 

JORGE, 2008).  

 Nesse sentido, há de se ressaltar que o trabalho em equipe multiprofissional 

pode ser um facilitador para a implantação da SAE e do PE nos serviços de saúde, 

principalmente porque o enfermeiro, como gestor de determinado plano terapêutico, 

vive tensões relacionadas à articulação entre os saberes e responsabilidades dos 

diversos profissionais da equipe. (MATUMOTO et al., 2011; REMIZOSKI; ROCHA; 

VAL, 2010). 

O entendimento dos enfermeiros voltou-se também para aspectos 

dificultadores para a implementação do Processo de Enfermagem na consulta de 

enfermagem ao paciente com TB, dentre eles as questões burocráticas impostas 

pelos serviços de APS e sua demanda. 

A sobrecarga de funções entre os profissionais acaba comprometendo a sua 

capacidade resolutiva e vínculo com os pacientes, como é o caso dos pacientes com 

TB. No sentido do controle da TB, há de se destacar que a transferência de ações 

para a APS, requer dos profissionais uma reorganização de suas práticas para 

responder às demandas da população de forma planejada, organizada e 

humanizada. (MONROE et al., 2008). 

No que envolve a reorganização das práticas dos enfermeiros na APS, apesar 

de o PE ser norteado por teorias para a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e determinado por legislação profissional, a sua implementação, 

embora caminhe para a efetivação, permeia por vários fatores que limitam a sua 

execução. Além de identificá-los, a maior necessidade está em trabalhar na busca 
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de medidas que visem à amenização desses fatores. (REMIZOSKI; ROCHA; VAL, 

2010). 

Nesse sentido, Alves; Lopes e Jorge (2008) ressaltam que a aplicação do 

Processo de Enfermagem tem esbarrado em muitas dificuldades, onde o foco tem 

sido uma prática clínica centralizada nas tarefas, resultando em um fazer 

automatizado e burocrático, cuja prioridade do serviço é o cumprimento de tarefas, 

em detrimento de um cuidado centrado nas necessidades do paciente. Nesse 

sentido, é preciso entender o PE não como mais uma atividade que irá demandar 

tempo do enfermeiro, mas como uma ferramenta do fazer prático e científico de 

enfermagem que organizará o seu trabalho. 

Os enfermeiros, mesmo que uma pequena parte, citaram que a 

implementação do PE no âmbito da APS deverá depender de atualizações e 

capacitações profissionais. Destaca-se, todavia, que, para além de atualizá-los 

quanto ao uso do PE como método, este deve ser visto como um instrumento de 

trabalho. Se essa não for a compreensão dos profissionais, o PE passará a ser visto 

como mais uma tarefa, e isso pode interromper a visão da íntima relação que o PE 

tem com a prática da enfermagem. (ALVES; LOPES; JORGE, 2008). 

Aspectos dificultadores para implementação do PE, como as questões 

burocráticas e elevadas demandas que comprometem o tempo do enfermeiro na 

assistência dentro da APS, têm sido destacados na literatura. Todavia, para além 

das barreiras citadas acima, considera-se que problemas relacionados ao 

conhecimento e capacitação podem ser superiores às questões burocráticas e de 

tempo, pois, a partir do momento em que pouco conhecem como agir em relação à 

utilização do PE, passam a não acreditar e portanto não aderir ao Processo durante 

as consultas de enfermagem. (TAKAHASHI et al., 2008; CARVALHO; KUSUMOTA, 

2009). 

Silva et al. (2011) destacam que, no que concerne à implementação do PE, o 

conhecimento é sem dúvida impactante para esse desenvolvimento, uma vez que a 

geração do conhecimento pode permitir maior segurança do enfermeiro quanto ao 

paciente. Além disso, por proporcionar maior conhecimento no modo de agir 

profissional, pode ser transformador das suas atitudes em relação ao PE. 

Em um estudo sobre o conhecimento de enfermeiros sobre a SAE, foi 

identificado que 75% dos profissionais consideravam a SAE e o PE como sendo 

muito importantes, no entanto, 74% deles apontaram desmotivação para a execução 
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do PE, principalmente devido à sobrecarga de trabalho e burocracia. (SILVA, et al., 

2011).   

No sentido de implementar o PE no serviços de Atenção Primária à Saúde, 

torna-se necessário que a viabilização dessa prática na realidade de uma 

assistência não planejada envolva mais do que a vontade individual dos 

enfermeiros. (SILVA et al., 2011). Há que se desenvolver um projeto para o alcance 

dessa meta, no qual são imprescindíveis a vontade política, envolvimento 

institucional e melhoria das condições de trabalho. 

A SAE requer do enfermeiro interesse em conhecer o paciente como 

indivíduo, utilizando para isso seus conhecimentos e habilidades, além de orientação 

e treinamento da equipe de enfermagem para a implementação das ações 

sistematizadas. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

Monroe et al. (2008) propõem que, para a viabilização efetiva das ações de 

controle da TB na Atenção Primária à Saúde, é fundamental a conscientização, 

envolvimento e articulação dos profissionais para a viabilização de políticas, 

planejamento e execução das estratégias adotadas.  

Nesse sentido, considera-se o PE como uma dessas estratégias para o 

controle da TB, já que faz parte de protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, 

dentro do PCT. 

É preciso buscar a compreensão de que, frente às facilidades e dificuldades 

de implementação do PE, a discussão deve ocorrer em torno das políticas e 

propostas lançadas para a sustentação teórica que deve ser dada para impulsionar 

a mudança na organização do cuidado individual e coletivo. Torna-se imprescindível 

intervir nessas situações, haja vista a complexidade dos problemas de saúde que se 

amplia diante do cuidado prestado. 
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7 CONCLUSÃO 

O estudo analisou a prática do enfermeiro na consulta ao paciente com 

tuberculose na Atenção Primária à Saúde, no que diz respeito ao desenvolvimento 

do Processo de Enfermagem, como instrumento metodológico concernente à 

profissão através de dispositivos legais e conforme preconizado pelo Ministério da 

Saúde, como ferramenta a ser desenvolvida na APS no atendimento à clientela com 

tuberculose. Ainda, identificou o entendimento dos profissionais sobre a 

implementação do Processo de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde. 

Ao se analisar a Consulta de Enfermagem ao paciente com tuberculose, foi 

possível estabelecer a não inserção do Processo de Enfermagem como um todo na 

consulta, como o que preconiza o Ministério da Saúde, além das resoluções que 

envolvem o direcionamento da prática da enfermagem pelos órgãos conselheiros. 

Apenas alguns elementos do PE eram aplicados durante essas consultas, 

como foi o caso de alguns aspectos do histórico de enfermagem (anamnese), 

realização de alguns elementos do exame físico, como a inspeção geral do paciente 

e mensuração do peso do paciente. Outros, relacionados às etapas de levantamento 

de diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, não 

constituem parte da consulta do enfermeiro ao paciente com tuberculose na Atenção 

Primária à Saúde.  

No que diz respeito aos diagnósticos de enfermagem, especificamente, foram 

apontados como tendo sido levantados em alguns momentos sem o uso de 

taxonomia própria. Todavia, não se sabe como se deu esse diagnóstico, uma vez 

que não foi explorada a maneira como ocorria e se estava fundamentado 

cientificamente. Isso pode configurar uma limitação do estudo.  

Os resultados encontrados permitem a reflexão de como está ocorrendo a 

prática do enfermeiro na atenção primária à saúde em suas consultas ao paciente 

com tuberculose. Recomenda-se que outros estudos sejam realizados a fim de 

verificar a consulta de enfermagem junto a outras populações, haja vista o processo 

de enfermagem ser assegurado como direito e dever na prática de enfermagem. Na 

atenção à tuberculose, ainda, é preconizado pelo Ministério da Saúde como sendo 

método base da consulta de enfermagem.  

Foi investigado também, neste estudo, o entendimento que os enfermeiros 

tinham sobre a implementação do Processo de Enfermagem na Atenção Primária à 

Saúde, na Consulta ao paciente com tuberculose. 
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Os enfermeiros atribuíram ao Processo de Enfermagem aspectos favoráveis e 

benéficos, relacionados à sua implementação; e aspectos que podem ser tomados 

como dificultadores da sua implementação na Atenção Primária à Saúde. 

Como aspectos favoráveis à implementação, os enfermeiros atribuíram a 

possibilidade de gerar subsídios científicos para a prática de enfermagem no 

contexto investigado, de forma a garantir maior autonomia dos profissionais. Além 

disso, o Processo de Enfermagem foi visto como um método capaz de ampliar a 

adesão do paciente ao tratamento da tuberculose. 

Ressalta-se, nesse sentido, a importância de se ter avaliado esse 

entendimento, uma vez que a execução dos elementos do Processo de 

Enfermagem, assim como, principalmente, a sua manutenção como algo natural da 

prática profissional, pode estar vinculada à importância que eles atribuem ao 

Processo. 

No sentido dos aspectos que podem dificultar a implementação do processo de 

enfermagem na Atenção Primária à Saúde, foram identificados dois elementos 

principais: as demandas e questões burocráticas que permeiam o trabalho do 

enfermeiro nesse nível de atenção, bem como o fato de que, para que haja a 

implementação, torna-se necessária primeiramente a atualização dos profissionais. 

Destaca-se a necessidade de educação continuada para os enfermeiros que 

estão inseridos na Atenção Primária à Saúde, buscando maximizar a autonomia 

desses profissionais no desenvolvimento de uma prática embasada em aporte 

científico, e que se ampare em princípios inerentes à profissão como deveres legais 

e protocolados, como a definição da consulta de enfermagem guiada pelo processo 

de enfermagem, que, além de ser orientada pelo COFEN, é instituída pelo Ministério 

da Saúde para a assistência ao paciente com tuberculose. Isso garante uma 

uniformização da prática profissional e maximização da cientificidade, organização 

do trabalho e melhoria na qualidade da assistência de enfermagem. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Ofício de solicitação para autorização de coleta de dados nas 

unidades de saúde de atenção primária do distrito sanitário oeste do Município de 

Natal 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

Ofício No. ____/14- DENF   Natal, RN, ___ de _____ de 2014. 

 

Senhora Secretária de Saúde do município de Natal, 

 

 Por meio desta solicitamos a anuência de V.Sa. para a realização de 

pesquisa intitulada “A prática do enfermeiro durante as consultas ao paciente 

com tuberculose” nas unidades de saúde de atenção primária do município de 

Natal. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida em nível de mestrado acadêmico 

pela aluna Déborah Raquel Carvalho de Oliveira sob supervisão da Profa. Dra. 

Bertha Cruz Enders. A pesquisa será desenvolvida com os enfermeiros das 

unidades do referido município e tem como objetivo analisar a prática do enfermeiro 

na supervisão do tratamento da tuberculose durante as consultas de enfermagem. 

 Durante a coleta dos dados os profissionais, previamente contactados, 

responderão a um questionário aplicado pela pesquisadora, contendo questões 

referentes ao objetivo do estudo. 

Evidenciamos que a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde de Natal 

neste estudo será de grande valia para o desenvolvimento científico em saúde. 

Desde já apresentamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Encaminhamos em anexo o resumo do projeto para vosso conhecimento. 

 

      Atenciosamente, 

 

      Profa. Dra. Bertha Cruz Enders 

      Orientadora  da Pesquisa 
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Apêndice B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A prática do enfermeiro 

durante as consultas ao paciente com tuberculose”, desenvolvido pela aluna 

Déborah Raquel Carvalho de Oliveira, sob orientação da profa. Dra. Bertha Cruz 

Enders. 

Esta pesquisa pretende analisar o desenvolvimento do processo de 

enfermagem na consulta de enfermagem a pessoa com tuberculose, a fim de trazer 

uma contribuição para atuação do enfermeiro na atenção ao paciente com 

tuberculose através das consultas de enfermagem. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário que 

lhe será entregue pelo coletador, com questões referentes ao desenvolvimento das 

consultas de enfermagem ao paciente com tuberculose. O preenchimento do 

questionário terá duração média de 20 minutos. Salienta-se que você poderá desistir 

de participar a qualquer momento, e será agendado outro horário de melhor escolha 

pra você. 

Durante a aplicação deste questionário a previsão de riscos e desconfortos é 

mínima, tendo em vista que as questões a serem respondidas trarão riscos mínimos 

de saúde, e se porventura vierem a ocorrer, os pesquisadores responsabilizam-se 

em assegurar indenização de qualquer dano causado, desde que devidamente 

comprovado.  
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Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa será de fundamental 

importância para o aprofundamento do conhecimento acerca do processo de 

enfermagem nas consultas aos pacientes com tuberculose. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Dra. Bertha Cruz Enders ou Déborah Raquel Carvalho de Oliveira, no telefone 

(84) 3215-3857. E-mail: bertha@ufrnet.br/deborahrco@hotmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa “A prática do enfermeiro durante as consultas ao paciente 

com tuberculose”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, _____/______/_____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Impressão 
datiloscópica 

do 
participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A prática do enfermeiro 

durante as consultas ao paciente com tuberculose” declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, ____/____/____ 
 
 

______________________________________________ 
                                                   Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C- Instrumento para coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

“A PRÁTICA DO ENFERMEIRO DURANTE AS CONSULTAS AO PACIENTE COM 

TUBERCULOSE” 

 

Número do questionário: _________________ 

Responsável pela coleta de dados: ____________________________ 

Data da coleta de dados: ____/____/_____ 

 
 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO SOBRE AS CONSULTAS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

COM TUBERCULOSE 

 

2.1 Primeira etapa: Com que frequência o(a) Sr. (Sra.) costuma realizar as seguintes 

ações durante a consulta ao paciente com tuberculose? 

 

2.1.1 Entrevista (ou anamnese) de enfermagem?   Sempre    Às vezes    Nunca 

Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

 

2.1.2 Durante a entrevista/anamnese de enfermagem, costuma realizar: 

Levantamento de queixas?  Sempre    Às vezes    Nunca 

*Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento da sintomatologia da doença?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento de aspectos clínicos, epidemiológicos e psicossociais?  

 Sempre    Às vezes    Nunca   

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre o padrão alimentar do paciente?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre história anterior de TB?  Sempre    Às vezes    Nunca  

*Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

1. CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Titulação: 

Tipo de unidade em que atua:  Unidade de Saúde da Família   Unidade Básica de Saúde   Unidade Mista 

Há quanto tempo trabalha na Atenção Básica? ________________ 
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Levantamento sobre histórico familiar de TB (especialmente para primeira consulta)?  

Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre condições de moradia?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre Uso de álcool/ drogas ilícitas ou outras substâncias?  

 Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre Histórico de abandono do tratamento?  

 Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre Sofrimento relacionado ao estigma/preconceito da doença? 

  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

Levantamento sobre Alterações na rotina de trabalho em decorrência da doença?  

 Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.1.3 Realiza exame físico?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.1.4 Durante o exame físico, costuma realizar: 

Inspeção geral da pele?  Sempre    Às vezes    Nunca 

Avaliação do turgor cutâneo?  Sempre    Às vezes    Nunca 

Mensuração do peso do paciente?  Sempre    Às vezes    Nunca 

Inspeção das mucosas?  Sempre    Às vezes    Nunca 

Avaliação da frequência respiratória?  Sempre    Às vezes    Nunca 

Ausculta torácica e cardíaca?  Sempre    Às vezes    Nunca 

Percussão torácica?  Sempre    Às vezes    Nunca 

*Em cada item desse tópico, se respondeu “às vezes”, especificar em qual momento faz. 

2.1.5 Registro da entrevista e exame físico em prontuário?  Sempre   Às vezes    

Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.1.6 Solicitação de exames?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.1.7 Avaliação de exames anteriores para identificação do estado da doença? 

  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.2 Segunda etapa: Com que frequência o(a) Sr. (Sra.) costuma realizar as seguintes 

ações durante a consulta ao paciente com tuberculose? 

2.2.1 Identificação dos diagnósticos de enfermagem pautada em classificação 

especializada e própria?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.2.2 Identificação dos diagnósticos de enfermagem não pautada em classificação 
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Questão 01- Qual o seu entendimento sobre a implementação do processo de 

enfermagem na consulta ao paciente com tuberculose?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

especializada?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.2.3 Registro dos diagnósticos de enfermagem (segundo classificação ou não) em 

prontuário?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3 Terceira etapa: Com que frequência o(a) Sr. (Sra.) costuma realizar as seguintes 

ações durante a consulta ao paciente com tuberculose? 

2.3.1 Plano assistencial com base nos diagnósticos identificados? 

 Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3.2 Prescrições de enfermagem?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3.4 Prescrições de enfermagem instituindo Promoção de nutrição adequada?  Sempre   

 Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3.6 Prescrições de enfermagem instituindo Promoção do cuidado domiciliar, ambiental, 

comunitário e educação? 

 Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3.7 Orientações sobre a doença e o tratamento?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3.8 Orientações quanto a importância da testagem para o HIV/AIDS e redução do uso 

de álcool/drogas ilícitas durante  o tratamento?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.3.9 Registro do planejamento das ações (prescrições, orientações, etc.)? 

 Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.4 Quarta e quinta etapas: Com que frequência o(a) Sr. (Sra.) costuma realizar as 

seguintes ações durante a consulta ao paciente com tuberculose? 

2.4.1 Implementação do plano elaborado ?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 

2.4.2 Comparação das metas estabelecidas com os resultados obtidos (estado atual do 

paciente)?  Sempre    Às vezes    Nunca 

* Se respondeu “às vezes”, em qual momento? __________________________ 
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ANEXO A- Termo de anuência emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal/ 

RN 
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ANEXO B- Parecer de aprovação da pesquisa emitido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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ANEXO C- Diretrizes do Ministério da Saúde Brasileiro para a consulta de 

enfermagem ao paciente com tuberculose na atenção primária à saúde, contidas no 

Protocolo de enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado na Atenção 

Básica, 2011. (Páginas 85 à 87). 
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