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RESUMO 
 

 
O acesso à rede de atenção é fundamental para o diagnóstico e tratamento da 
tuberculose em crianças e adolescentes. O objetivo deste estudo é analisar o 
acesso das pessoas menores de 15 anos com tuberculose aos serviços de saúde, 
na percepção dos pais, das enfermeiras e dos coordenadores do programa de 
controle da tuberculose dos municípios prioritários para o controle da doença no 
estado do Rio Grande do Norte. Esta pesquisa consiste em um estudo de caso, com 
abordagem qualitativa, realizado em dois municípios prioritários para controle da 
tuberculose em um estado brasileiro. Inicialmente, faz o levantamento do número de 
casos de tuberculose em menores de 15 anos no ano de 2014. Posteriormente, 
realiza entrevistas semiestruturadas com 11 pais de pessoas menores de 15 anos 
com tuberculose, 11 enfermeiras das unidades básicas de saúde e três 
coordenadores do Programa, selecionados de maneira intencional. As entrevistas 
foram gravadas, transcritas e organizadas no Software Atlas ti. Para análise das 
falas, utiliza os pressupostos metodológicos de Bardin (2011). Como resultado, 
emergiram três categorias: Caminhos percorridos: a busca pelo diagnóstico e 
tratamento da tuberculose; A experiência da tuberculose: fatores que dificultaram e 
facilitaram o acesso aos serviços de saúde; O estigma e o preconceito da 
tuberculose na família e na sociedade. Este estudo identifica que os pais utilizaram 
como porta de entrada no sistema de saúde os serviços de urgência e emergência, 
o que mostra a fragilidade do vínculo da família com a atenção primária. O 
diagnóstico ocorreu em hospitais infantis, confirmados através de exames de 
imagem. Isso evidencia falhas na suspeição da tuberculose durante a abordagem 
dos profissionais e a dificuldade em realizar exames nessa faixa etária. O tratamento 
ocorreu nas unidades básicas de saúde e o acompanhamento feito por dois serviços 
concomitantemente. O encerramento dos casos apresenta dificuldades pela falta de 
informações dos pais e pela não realização de visitas domiciliares pelos 
profissionais. A avaliação do processo é positiva em relação à distância entre a 
residência e o serviço de saúde, ao tempo gasto, à disponibilidade de transporte 
coletivo, ao atendimento por demanda espontânea, ao incentivo assistencial, na 
forma da cesta básica e ao fornecimento gratuito dos medicamentos. Fatores como 
violência no território, problemas de mobilidade, desconhecimento sobre a 
organização e os horários de funcionamento das unidades são barreiras citadas ao 
acesso. Os gastos ocorridos nesse processo estão relacionados a transporte, 
alimentação, material de higiene, faltas dos pais ao trabalho, contratação de 
pessoas para cuidar do filho, perda de emprego, exames de rotina ou de imagem e 
aquisição de empréstimos financeiros. O estigma e o preconceito foram observados 
na própria família, em profissionais e na comunidade. Por ser de difícil diagnóstico 
em crianças, o estudo aponta ser necessário investigar os adultos com tuberculose, 
capacitar os profissionais nos diversos níveis de atenção sobre tuberculose infantil e 
intensificar a educação em saúde sobre a doença nos meios de comunicação mais 
acessíveis a população. Para tanto, é fundamental o investimento político, financeiro 
e de pessoal, além de uma rede de atenção à saúde integrada e resolutiva. 
 
Descritores: Acesso aos Serviços de Saúde. Tuberculose. Criança. Adolescente. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The access to the care network is essential for the tuberculosis diagnosis and 
treatment in children and adolescents. The objective of this study is to analyze the 
access to health services for people under 15 years old with tuberculosis, in the 
perception of the parents, nurses and coordinators of the tuberculosis control 
program of the priority cities for the control of the disease in the state of Rio Grande 
do Norte. This research consists of a case study with a qualitative approach carried 
out in two priority cities to control tuberculosis in a Brazilian state. Initially, the number 
of tuberculosis cases in children under 15 years old in 2014 was surveyed. 
Subsequently, there were semi-structured interviews with 11 parents of people under 
15 years old with tuberculosis, 11 nurses from the basic health units and three 
coordinators of the Program, selected in an intentional way. The interviews were 
recorded, transcribed and organized in Atlas Software ti. For the analysis of the 
statements, the methodological assumptions of Bardin (2011) was used. As a result, 
three categories emerged: Paths traveled: the search for the diagnosis and treatment 
of tuberculosis; The experience of tuberculosis: factors that hindered and facilitated 
the access to health services; The stigma and prejudice of tuberculosis in the family 
and in the society. This study identifies that parents used the emergency services as 
an entry point into the health system, showing the fragility of the family bond with the 
primary care. The diagnosis was done in children´s hospitals, confirmed through 
imaging tests. It evidences the failures in the suspicion of tuberculosis during the 
approach of the professionals and the difficulty in performing examinations in this age 
group. The treatment was carried out in the primary health units and the follow-up 
was done by two services at the same time. The closure of the cases shows 
difficulties due to the lack of information on the parents and the non-accomplishment 
of home visits by the professionals. The evaluation of the process is positive in the 
distance between the residence and the health service, the time spent, the 
availability of collective transportation, the service by spontaneous demand, the 
assistance incentive, by basic grocery package and the free supply of medicines. 
Factors such as violence in the territory, problems of mobility, lack of knowledge 
about the organization and the opening hours of the units are barriers to this access. 
The expenses from this process are related to transportation, food, hygiene material, 
absences from parents to work, hiring of people to take care of the child, loss of 
employment, routine or imaging examinations and acquisition of financial loans. 
Stigma and prejudice were observed in the family, in professionals and in the 
community. Because it is difficult to diagnose in children, the study suggests 
investigating adults with tuberculosis, to train professionals at different levels of care 
on children´s tuberculosis and to increase health education about the disease in the 
most accessible media. Therefore, the political, financial and personnel investment is 
fundamental, as well as an integrated and resolute health care network. 
 
Keywords: Access to Health Services. Tuberculosis. Child. Adolescent. 
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I INTRODUÇÃO 
  

 Esta seção traz uma contextualização do objeto de estudo e do problema de 

pesquisa a partir da articulação dos conceitos de acesso, da tuberculose e da aixa 

etária menores de quinze anos, além da justificativa, das questões norteadoras e da 

tese deste estudo.  

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO O TEMA 

 

A tuberculose (TB) é uma doença micobacteriana humana clássica, causada 

pelo Mycobacterium tuberculosis (M.tuberculosis), conhecido pelo Bacilo de Koch 

(BK). O reservatório principal é o homem; em algumas regiões, o gado bovino 

doente; e, em raras ocasiões, os primatas, as aves e outros mamíferos. Em geral, a 

fonte de infecção é o indivíduo com a forma pulmonar da doença, que elimina 

bacilos para o exterior (bacilífero). A sua disseminação, para qualquer parte do 

corpo, ocorre mais comumente em pessoas imunocomprometidas e que não 

receberam tratamento. (BRASIL, 2014a; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2010).  

É uma doença de relevante magnitude, uma vez que a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) a reconheceu como uma emergência mundial em 1993 e passou a 

inseri-la nas políticas de saúde internacionais com a meta de reduzir o coeficiente de 

incidência da doença a partir de 1990 até 2015 (WHO, 2014a). Essa meta foi 

contemplada nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização das 

Nações Unidas (ONU) no ano de 2015 (WHO, 2015a).  

Com o objetivo de atingir a meta estabelecida para os indicadores da TB, a 

OMS adota algumas estratégias, entre elas, o Directly Observed Treatment Short-

Course (DOTS) (1995-2005), destacando-se o Tratamento Diretamente Observado 

(TDO) e a estratégia Stop TB (2006-2015) com o objetivo de reduzir drasticamente o 

peso global da tuberculose que, a partir dos esforços no diagnóstico e no tratamento 

adequado, conseguiu salvar 43 milhões de pessoas entre os anos de 2000 a 2014. 

Recentemente, em 2014, foi aprovada, na Assembleia Mundial de Saúde, a 

Estratégia Global e Metas para Prevenção, Atenção e Controle da Tuberculose pós-

2015, onde a OMS adotou a estratégia The End TB Strategy, que objetiva o fim da 

epidemia global (WHO, 2012a; WHO, 2015b). 
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A TB continua sendo uma das 10 principais causas de morte por doença 

infecciosa em todo o mundo, situando-se acima do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). A distribuição 

da doença é mundial, com tendência decrescente da morbidade e da mortalidade 

nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a doença atinge 

principalmente adultos nas faixas etárias economicamente produtivas (WHO, 

2016a). 

Apesar do aumento no número de casos, globalmente, a incidência de TB 

caiu em média de 1,5% ao ano, entre 2000 e 2014, com uma redução acumulada de 

18%. Em 2014, havia uma estimativa de 9,6 milhões de novos casos: 5,4 milhões de 

homens, 3,2 milhões de mulheres e 1,0 milhão de crianças. Mundialmente, a taxa de 

mortalidade caiu em 47% e a prevalência em 42% no período de 1990 e 2015 

(WHO, 2015c). 

O Brasil, a Federação Russa, a Índia, a China e a África do Sul formam o 

BRICS, conjunto econômico de países considerados “emergentes”, que juntos 

representam cerca de 50% dos casos mundiais de TB e dependem principalmente 

ou exclusivamente (com exceção da Índia) de financiamento interno para o combate 

à doença. No cenário mundial, o Brasil, juntamente com outros 29 países em 

desenvolvimento, foi priorizado pela OMS por possuir um elevado número de casos 

de TB e ocupa atualmente a 20ª posição (WHO, 2016a).  

No país, a TB é uma doença de notificação compulsória e, segundo a OMS, 

foram notificados, em 2014, 82 mil casos, com a taxa de incidência de 44/100 mil 

hab., prevalência de 52/100 mil hab. e mortalidade de 2,2/100 mil hab. Mesmo com 

esses dados, o país conseguiu atingir todas as metas internacionais para a doença 

(WHO, 2015c). 

Apesar dos números promissores, cerca de 2-3 bilhões de pessoas são 

infectadas pela forma latente da TB em todo o mundo e 5-15% desses infectados 

têm risco de desenvolver a doença. A maioria desses indivíduos faz parte de grupos 

mais vulneráveis como as crianças, os trabalhadores migrantes, os prisioneiros e as 

minorias étnicas que vivem em áreas rurais remotas ou em favelas urbanas (WHO, 

2015c; WHO, 2014a). 

A distribuição dos casos no Brasil é heterogênea, com incidência maior nas 

regiões Norte (37,4/100 mil hab.) e Sudeste (34,1). As capitais brasileiras 

concentram 36,6% do total de casos notificados no país, destacando-se Manaus/AM 
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(98,3/100 mil hab.), Porto Alegre/RS (88,8/100 mil hab.), Recife/PE (78,3/100mil 

hab.) e Rio de Janeiro/RJ (66,8/100 mil hab.), que apresentaram coeficientes de 

incidência que excederam o valor nacional (30,9/100 mil hab.) em mais de 100% 

(BRASIL, 2016a).  

No que se refere à doença no estado do Rio Grande do Norte (RN), observa-

se que os indicadores operacionais, aqueles que refletem a qualidade dos serviços 

prestados às pessoas com TB e servem como apoio para a tomada de decisão, 

encontram-se abaixo do esperado pela OMS. Entre esses indicadores relacionados 

aos casos novos da doença, em 2015, destacam-se a proporção da realização de 

cultura (5,5%), a testagem para anti-HIV (57,3%), com percentual de coinfecção de 

8,9%, a cura da TB pulmonar (66%), os contatos examinados (37,8%) e o abandono 

do tratamento da TB pulmonar (7,3%) (BRASIL, 2016a). 

Ademais, a falta do apoio de uma equipe multidisciplinar associada a pouca 

ou à ausência de informação às pessoas e aos problemas sociais da população 

mais vulnerável são fatores importantes para elevação do abandono do tratamento, 

ainda acima do considerado tolerável pela OMS, que é de 5% (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2013). 

Com o objetivo de intensificar as ações voltadas para o controle da 

tuberculose pela esfera nacional, o Ministério da Saúde (MS), em 2011, estabeleceu 

novos critérios para priorização de municípios no controle da TB no Brasil, como: ser 

capital, ter população igual ou maior a 100.000hab., possuir uma taxa de incidência 

de TB (todas as formas) maior que 80% da taxa nacional, e ter uma taxa de 

mortalidade por TB maior que a taxa nacional. No país, existem 181 municípios 

prioritários pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), dos quais 

dois localizam-se no estado do RN, quais sejam: Natal e Parnamirim (BRASIL, 

2011a). 

Apesar das estratégias adotadas pela OMS e pelo MS do Brasil, os índices 

registrados de casos de TB no país ainda são considerados preocupantes e 

implicam o enfrentamento dos determinantes sociais, ou seja, das condições dos 

lugares em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, 

como uma meta programática (BRASIL, 2013a; CDC, 2017). 

O Brasil é um país marcado pela desigualdade social e pelas diferenças de 

tradições e costumes. Aprofundar a abordagem sobre acesso nos municípios 

prioritários para o controle da TB no estado do RN, de pessoas menores de 15 anos, 
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na percepção dos pais, que são as pessoas que fazem a conexão entre essa faixa 

etária e os serviços de saúde, torna-se importante, uma vez que os processos de 

escolha, avaliação e aderência a determinadas formas de tratamento são complexos 

e difíceis de ser apreendidos se não for levado em conta o contexto no qual o 

indivíduo está inserido, sobretudo frente à diversidade de possibilidades disponíveis 

(ou não) em termos de cuidados em saúde para as populações de baixa renda 

(GERHARDT, 2006). 

Nesse contexto, devem-se considerar as pessoas com TB e sua família 

como um elemento fundamental para o controle da doença, relacionando-as aos 

fatores ligados ao acesso, como barreiras geográficas, econômicas, culturais e 

clínicas que acabam por interferir na procura pelo serviço de saúde e na adesão ao 

tratamento instituído. Associado a esses fatores, existem os relacionados aos 

serviços de saúde, como, por exemplo, o pouco envolvimento dos profissionais e a 

falta da integralidade da assistência pela Rede de Atenção à Saúde (RAS) para o 

diagnóstico e o tratamento da doença (LOUREIRO et al., 2014; PORTELA et al., 

2014; SCATOLIN et al., 2014).  

Pode-se observar que o tema acessibilidade (CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 

2010; ARAKAWA et al., 2011; MENDES et al., 2012; PAIVA et al., 2014) e o acesso 

aos serviços de saúde (ASSIS; VILLA; NASCIMENTO, 2003; PALHA et al., 2012; 

PONCE et al., 2013; BELAY et al., 2012; JURCEV-SAVICEVIC et al., 2013; SILVA; 

SOUSA; SANT’ANNA, 2014a; DAMOR et al., 2015) vêm sendo abordados em 

diversos estudos nacionais e internacionais, uma vez que representam um 

importante indicador da qualidade dos serviços, seja pela visão dos profissionais e 

gestores seja pela visão dos usuários que representa a resposta à qualidade dos 

serviços oferecidos pelo sistema de saúde. 

Analisar o contexto que envolve o acesso das pessoas menores de 15 anos 

com tuberculose será importante para que se possa contribuir no planejamento de 

ações que venham minimizar as dificuldades existentes e garantir o pleno direito de 

acesso aos serviços de saúde das pessoas com TB como princípio do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA 
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A maioria das famílias que é vulnerável à TB vive na pobreza e pouco sabe 

sobre a doença e como obter assistência para ela. Com demasiada frequência, 

quando um adulto é diagnosticado com TB, poucas são as tentativas feitas para 

descobrir se as crianças no domicílio também têm a doença, já que a maioria das 

crianças adquire a doença do pai ou de um parente (WHO, 2012c). Apesar de ser 

menos comum na criança, é nessa faixa etária que a TB tem maior impacto pela sua 

maior morbidade e mortalidade (DONALD, 1999). 

No mundo, a situação real da TB na criança é desconhecida. Acredita-se 

que esteja relacionada à baixa capacidade dos serviços em diagnosticar; aos 

diferentes métodos de diagnóstico em cada país; à subnotificação ou à notificação 

incompleta dos dados; ou à utilização de métodos diferentes de análise das 

estimativas (WHO, 2015c).  

Essas crianças e esses adolescentes poderiam estar recebendo o cuidado 

adequado se houvesse esforços para encontrá-los nas comunidades conhecidas 

como de risco, de modo a ajudá-los no acesso ao diagnóstico e ao tratamento, uma 

vez que apenas buscando ajudar todas as pessoas com TB é que se torna possível 

encontrar as crianças afetadas (WHO, 2012b). Nas crianças, o número de casos 

está diretamente relacionado com a prevalência da TB em adultos, sendo mais 

atingidas as que estão em maior risco de desenvolver a doença, como aquelas com 

menos de três anos de idade, com desnutrição grave ou com o sistema imunológico 

comprometido (WHO, 2012b). 

Em 2014, foram notificados cerca de 360 mil casos de TB em crianças em 

todo o mundo, com incidência estimada de 1000 casos. Desses, 10 mil foram 

notificados pelos países das Américas e 2368 casos pelo Brasil (cerca de 3% do 

total de casos notificados pelo país) (WHO, 2015c). Com o propósito de melhorar o 

quadro da TB no país, o PNCT define a descentralização das ações da TB para a 

Atenção Primária à Saúde (APS), tornando-a a principal porta de entrada no sistema 

de saúde, interligada à atenção secundária e à atenção terciária (BRASIL, 2011b). 

Apesar de a rede hospitalar não ser entendida como porta de entrada, 

prioritária, para as pessoas com TB, muitas vezes, por dificuldade de acesso à 

Unidade Básica de Saúde (UBS), as pessoas buscam assistência nos hospitais, 

principalmente os que possuem serviço de urgência e emergência. Nesses casos, 

essas instituições devem estar preparadas para prestar o cuidado adequado a essas 

pessoas e integrar-se à rede de atenção às pessoas com TB (BRASIL, 2011b). 
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No decorrer da minha vida profissional, como enfermeira de um Hospital 

Universitário Pediátrico por 18 anos e como membro do Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia (NHE), observei a dificuldade dos profissionais da saúde em 

manusear a criança e o adolescente com suspeita de TB ao internamento, na 

realização de procedimentos diagnósticos, na adoção de medidas de prevenção da 

disseminação da doença e na efetivação da comunicação do sistema de referência e 

contrarreferência do SUS para essas pessoas. 

As pessoas menores de 15 anos se internavam, em sua grande maioria, por 

problemas respiratórios, em recidiva, perda excessiva de peso, febre de origem 

indeterminada ou para investigação por outros sintomas. Como a TB na criança é de 

difícil diagnóstico, ela era submetida a diversos procedimentos invasivos, dolorosos, 

tratamentos desnecessários e, por muitas vezes, internações prolongadas, quando 

então surgia a hipótese diagnóstica médica de TB.  

Partindo dessa vivência e da inquietação diante dos problemas observados, 

surgiram indagações acerca das dificuldades enfrentadas por essas famílias para 

chegar até a unidade hospitalar, muitas vindas do interior do estado, assim como 

questões relacionadas à organização dos serviços de saúde e ao acolhimento pelos 

profissionais de saúde àquelas crianças. pppO maior desafio, nesse caso, seria 

conhecer os fatores, sejam relacionados aos pais sejam aos serviços, que 

interferiam no acesso das pessoas menores de 15 anos à RAS nos municípios 

prioritários para o controle da doença no estado do RN, uma vez que o diagnóstico é 

tardio e obtido, em sua maioria, no nível de atenção de alta complexidade dentro do 

sistema de saúde. 

Analisar o acesso dessa faixa etária – passando pelas etapas de início dos 

sintomas, busca pelo serviço de saúde, obtenção do diagnóstico, início do 

tratamento e, em seguida, acompanhamento pelos profissionais; sendo elas 

relatadas pelos seus pais, profissionais e coordenadores do programa – revestiu-se 

de grande importância para se avaliar as lacunas ligadas aos fatores familiares (que 

podem estar relacionados a questões socioeconômicas, culturais e clínicas) e 

também aos serviços de saúde. Com isso, pretende-se poder colaborar para a 

melhoria das ações desenvolvidas pelos serviços na RAS, oferecendo melhor 

qualidade no diagnóstico e na adesão das famílias ao tratamento da TB, o que 

implicará a redução da transmissão da doença. 
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Desse modo, ao se acreditar que ocorram entraves ao desenvolvimento dos 

atributos da APS, os Programas de Controle da Tuberculose (PCT) já estabelecidos 

devem promover a correta implantação e/ou implementação de condições nas 

unidades de APS que compõem a RAS, além de mapear as necessidades, 

identificar e credenciar unidades de referência secundária e terciária, uma vez que 

as pessoas transitam por cenários distintos da APS até o nível de maior 

complexidade da assistência (BRASIL, 2011b). 

Assim, acredita-se que lacunas no conhecimento do programa por gestores 

e por profissionais de algumas unidades de saúde, bem como o número insuficiente 

de profissionais de saúde nas UBS para acolher a criança e sua família, realizar o 

diagnóstico, encaminhá-la, a partir de um fluxo bem definido, para as unidades de 

referência, pode acabar dificultando o controle da TB em pessoas menores de 15 

anos. 

É importante reforçar que antes de oferecer a prevenção ou o tratamento da 

TB é necessário encontrar as pessoas menores de 15 anos que estão em risco de 

adquirir a doença. Entretanto, isso só será possível com o empenho dos governos, 

da sociedade civil e do setor privado trabalhando em conjunto (WHO, 2012c).  

O desafio deste estudo foi analisar o acesso de pessoas menores de 15 

anos com TB ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença na RAS, 

sob a percepção de pais, enfermeiras e coordenadores dos programas de controle 

da tuberculose, tendo como parâmetro as diretrizes da Política Nacional da Atenção 

Básica (PNAB) e o PNCT. 

Com base no tema e na problemática abordada, toma-se a seguinte questão 

norteadora deste estudo: como as pessoas menores de 15 anos com TB tiveram 

acesso à RAS nos dois municípios prioritários para o controle da tuberculose no 

estado do Rio Grande do Norte? 

Para este estudo, defende-se a seguinte tese: o acesso das pessoas 

menores de 15 anos com tuberculose aos serviços de saúde dos dois municípios 

prioritários para o controle da doença no estado do Rio Grande do Norte envolve a 

necessidade de considerar o difícil diagnóstico da doença nessa faixa etária, de 

capacitar os profissionais da saúde sobre a doença nessa faixa etária e de 

intensificar as ações de educação em saúde junto à população acerca da doença, 

além de garantir investimento político, financeiro e de pessoal em uma rede de 

atenção à saúde integrada e resolutiva. 



23 
 

Este estudo pretende analisar como os pais das pessoas menores de 15 

anos com TB percorreram os serviços da RAS em busca do diagnóstico e do 

tratamento da TB e como os serviços estão organizados, dentro da RAS, para 

acolhê-los mediante a existência de um PNCT.  

Assim, a justificativa para a realização deste estudo deu-se pela relevância 

que ele se apresentava às famílias das pessoas menores de 15 anos com TB e aos 

profissionais do serviço e da saúde coletiva como proposta de discutir uma 

organização da assistência de fácil acesso e mais resolutiva. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Para examinar a tese norteadora deste estudo, delinearam-se os 

seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Geral 

 

Analisar o acesso das pessoas menores de 15 anos com tuberculose aos 

serviços de saúde, na percepção dos pais, das enfermeiras e dos coordenadores do 

PCT dos municípios prioritários para o controle da doença no estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 delinear o perfil dos participantes do estudo; 

 identificar os serviços de saúde utilizados pelas pessoas menores de 15 

anos para o diagnóstico e o tratamento da TB; 

 conhecer as ações de saúde oferecidas pelos serviços às pessoas 

menores de 15 anos com TB;  

 identificar os fatores que facilitam ou dificultam o acesso ao diagnóstico e 

ao tratamento da TB. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção foi organizada de forma a apresentar as características da TB na 

criança e no adolescente e sua relação com sua família, na condição de pessoa com 

a doença. Em seguida, foi realizada uma apresentação sobre a definição de acesso, 

objeto do estudo; e a explanação sobre a coordenação do cuidado da TB na RAS do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

2.1 A TUBERCULOSE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 

 

As crianças e os adolescentes apresentam características distintas quanto 

aos aspectos de crescimento e de desenvolvimento que, relacionados à TB, 

interferem na suspeição, no diagnóstico e no tratamento da doença. No Brasil, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu artigo 2º “considera criança a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade” (BRASIL, 1990a). Para a OMS, adolescentes são jovens com 

idade entre 10 e 19 anos (WHO, 2017). Diante dessas classificações e das 

características clínicas e epidemiológicas da TB na criança e no adolescente, 

utilizou-se neste estudo o termo “pessoas menores de 15 anos” para identificar a 

faixa etária selecionada para o estudo.  

Até muito recentemente, a TB em crianças era uma prioridade em saúde 

pública e permaneceu essencialmente uma pandemia escondida e muitas vezes não 

diagnosticada. Além disso, existem mitos sobre TB infantil que são amplamente e 

erroneamente divulgados. Entre eles, coloca-se a utilização de cuidados especiais, 

diferentes do adulto, a realização de testes caros que não estão disponíveis para 

todos da população, a divulgação de que o tratamento da TB é mais complicado ou 

tem mais efeitos adversos em crianças que em adultos (WHO, 2012b).  

A TB pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas. A forma pulmonar 

é a mais frequente e também a mais relevante para a saúde pública, especialmente 

a bacilífera, que é responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da 

doença (BRASIL, 2011b). Assim, toda criança que tem contato prolongado com 

adultos doentes de TB pulmonar bacilífera ou com história de tosse por três 

semanas ou mais, deverá ser investigada. Levantamentos da literatura têm 

mostrado a identificação do adulto contagiante em 25% a 80% das crianças com 
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diagnóstico de TB e as características do contagiante variam muito entre os 

diferentes estudos, mas, na maioria de vezes, trata-se dos pais (SANCHEZ-

ALBISUA et al., 2002; KIMERLING; VAUGHIN; DUNLAP, 1995). 

A suspeita de TB em crianças, muitas vezes, é feita em casos de pneumonia 

de evolução lenta, que não vem apresentando melhora com o uso de 

antimicrobianos para bactérias comuns. A dificuldade no diagnóstico ocorre porque a 

TB, em menores de 10 anos, apresenta especificidades que devem ser 

consideradas durante sua investigação diagnóstica, uma delas é a forma de 

apresentação pulmonar da doença que costuma ser abacilífera, diferentemente do 

que ocorre com o adulto. Em geral, as crianças não são capazes de expectorar, o 

que ocasiona um exame bacteriológico negativo pelo reduzido número de bacilos 

nas lesões (SANT’ANNA et al., 2009). 

Ao término da infância e início da adolescência (10 anos ou mais), aparecem 

formas semelhantes às encontradas em adultos, visto que as pessoas quase 

sempre têm sintomas respiratórios e os resultados positivos à baciloscopia são mais 

frequentes. Nessa faixa de idade, é fácil realizar o exame de escarro. Com isso, o 

diagnóstico pode ser comprovado por meio da baciloscopia e da cultura 

(SANT'ANNA et al., 2006). 

As manifestações clínicas são variadas na TB pulmonar em criança e o sinal 

mais frequente, na maioria dos casos, é a febre, habitualmente moderada, 

persistente por 15 dias ou mais e frequentemente vespertina. Estão presentes 

também, irritabilidade, tosse, perda de peso, sudorese noturna (às vezes profusa). 

Já a hemoptise é rara (SANT'ANNA et al., 2006).  

É importante reforçar que os casos suspeitos em crianças deverão ser 

encaminhados para a unidade de referência, a fim de investigar e confirmar o 

diagnóstico. Após definido o diagnóstico e estabelecido o tratamento, a criança 

deverá voltar para acompanhamento na UBS (BRASIL, 2009a). 

 

2.1.1 Meios diagnósticos da tuberculose em crianças e adolescentes 

 

O diagnóstico da TB infantil relaciona-se fortemente com a transmissão 

recente e com a identificação de um doente adulto bacilífero (“caso índice”), o que 

torna a investigação do caso, no adulto, um caminho para a busca dos casos infantis 

(BURROUGHS et al., 1999; BRASIL, 2009a). Em crianças, o diagnóstico da TB é 
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difícil de ser realizado pela dificuldade de isolar o M. tuberculosis, já que muitas 

crianças não conseguem tossir e eliminar o escarro para a realização do exame e, 

mesmo quando conseguem expectorar, devido à natureza paucibacilar da doença, 

os testes de diagnóstico mais acessíveis detectam apenas cerca de 30% dos casos. 

Isso faz com que o diagnóstico seja usualmente baseado em indicações indiretas, 

como critérios epidemiológicos, radiológicos, clínicos e na resposta ao teste da 

Purified Protein Derivative (PPD) (CDC, 2016; KIMERLING; VAUGHIN; DUNLAP, 

1995; SANCHEZ-ALBISUA et al., 2002).  

Nos casos em que se torna essencial a coleta do escarro para comprovação 

diagnóstica da TB em crianças menores e que produzem pequenas quantidades 

desse material, torna-se necessário o internamento e a permanência no hospital por 

três noites consecutivas a fim de obter o lavado gástrico pela manhã (exame para 

coleta de secreções respiratórias engolidas à noite pela criança após horas de 

repouso). Esse é um procedimento bastante desagradável, além disso, apenas 10-

15% dos casos revela um Bacilo Álcool Ácido Resistente (BAAR) positivo (NEWTON 

et al., 2008). 

Com o objetivo de aumentar o número de casos identificados por meio do 

exame da secreção pulmonar, proporcionando a quebra da cadeia de transmissão e 

o controle da doença, o MS passou a adotar em toda rede de atenção pública de 

saúde, no segundo semestre de 2013, o Teste Rápido Molecular para TB (TRM-TB) 

a fim de identificar o Ácido Desoxirribonucleico (DNA) do M. tuberculosis e permitir o 

diagnóstico em apenas duas horas. Entretanto, esse exame não consegue superar 

os problemas evidenciados no diagnóstico da TB pulmonar em crianças (BRASIL, 

2013a). 

Em casos suspeitos em crianças, o estudo radiológico pode ser a chave 

para o diagnóstico quando há comprometimento pulmonar. Nesses casos, as lesões 

mais comuns da infância são as adenopatias hiliares e do mediastino, inicialmente 

caracterizadas com bordas opacas irregulares. Ademais, muitas vezes, a radiografia 

não é suficiente em alguns casos, sendo necessária a realização de uma 

Tomografia Computadorizada (TC) para identificar lesões não visíveis em um raio x 

convencional (ANLEU; SERRATOS, 2012). 

Outro teste bastante utilizado é o PPD, que tem como objetivo medir a 

resposta imune celular a esses antígenos. Esse teste é geralmente positivo em 

86,7% dos casos, por isso, cada caso deve ser avaliado individualmente, uma vez 
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que cerca de 10-25% dos pacientes que realizam PPD (10 UI) podem ter 

tuberculose negativa (ANLEU; SERRATOS, 2012). 

O PPD pode ser interpretado como sugestivo de infecção por M. tuberculosis 

quando for igual ou superior a 5 mm em crianças não vacinadas com o Bacilo 

Calmette Guérin (BCG), crianças vacinadas há mais de dois anos, ou com qualquer 

condição imunodepressora. Em crianças vacinadas há menos de dois anos, 

considera-se sugestivo de infecção o PPD igual ou superior a 10 mm (SANT’ANNA, 

2012). 

Para os casos da TB extrapulmonar ou nas formas pulmonares que se 

apresentam radiologicamente como doença difusa ou em indivíduos 

imunossuprimidos, indica-se o diagnóstico histopatológico (BRASIL, 2011b).  Vale 

salientar que, em crianças, as formas pulmonares se sobrepõem às 

extrapulmonares (SANT’ANNA et al., 2009). 

Diante da dificuldade em conseguir um resultado positivo nos exames de 

escarro (baciloscopia), na maioria das crianças, o MS orienta aos profissionais, o 

sistema de escores para o diagnóstico da TB pulmonar. O sistema validado em 

nosso meio está resumido no Quadro 1, pelo sistema de pontuação (BRASIL, 2002; 

PEDROSO et al., 2009; SANT’ANNA et al., 2009; SANT’ANNA, 2012). 
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Quadro 1 – Diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças e em adolescentes 

Fonte: Manual de recomendações para o controle da TB no Brasil (BRASIL, 2011b). 
 
 

O resultado da pontuação total deverá ser analisado da seguinte forma: 40 

pontos (permite iniciar o tratamento da pessoa), 30 pontos (pode ser considerado 

como indicativo de TB e orienta o início de tratamento da criança a critério clínico) e 

menos de 30 pontos (a criança deverá continuar a ser investigada). Em todos os 

casos, deverá ser feito diagnóstico diferencial com outras doenças pulmonares e 

empregados métodos complementares de diagnóstico como o lavado gástrico, 

Quadro clínico radiológico Contato com 
adulto 
tuberculoso 

Teste 
Tuberculínic
o 

Estado 
nutriciona
l 

febre ou 
sintomas  
como: tosse,  
adinamia,  
expectoração,  
emagrecimento
,  
sudorese > 2  
semanas 
 
 
 
 
 
 
15 pontos 

Adenomegalia hilar ou 
padrão miliar;  
condensação ou  
infiltrado (com ou  
sem escavação) inalterado 
> 2 semanas.  
Condensação ou  
infiltrado (com ou  
sem escavação) > 2 
semanas evoluindo com 
piora ou sem melhora com 
antibióticos para germes 
comuns. 
 
 
15 pontos 

Próximo, nos  
últimos dois  
anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 pontos 

≥ 5mm em 
não  
vacinados 
com BCG;  
vacinados ≥ 
2 anos; 
imunossupri
midos ou 
 
≥ 10mm em 
vacinados  
< 2 anos 
 
 
15 pontos 

Desnutriçã
o  
Grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 pontos 

Assintomático 
ou  
com sintomas    
< 2  
semanas 

Condensação  
ou infiltrado de  
qualquer tipo < 2  
semanas 
 
5 pontos 

ocasional ou  
negativo 
 
 
 
 
 
0 pontos 

0 - 4mm 
 
 
 
 
 
 
0 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
0 pontos 

infecção 
respiratória  
com melhora 
após  
uso de 
antibióticos 
para germes 
comuns  
ou sem 
antibióticos. 

 
Radiografia normal 

Nota: pts = pontos; esta interpretação não se aplica a revacinados em BCG 

interpretação: 
 

Maior ou igual a 40 pontos 
Diagnóstico muito provável 
 

30 a 35 
pontos 
Diagnóstico 
possível 

igual ou inferior a 25 
pontos 
Diagnóstico pouco 
provável 
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broncoscopia, escarro induzido, punções e métodos rápidos (BRASIL, 2002; 

PEDROSO et al., 2009; SANT’ANNA et al., 2009; SANT’ANNA, 2012). 

A esse respeito, Rossoni, Rossoni e Rodrigues (2013) sugerem que o 

sistema de escores seja utilizado por profissionais treinados e em locais onde haja 

dificuldade de uma avaliação do especialista e que assim sejam capazes de chegar 

bem próximo do diagnóstico adequado de TB para a maioria dos pacientes.  

 

2.1.2 O tratamento da tuberculose em pessoas menores de 15 anos 

 

A TB é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, 

sensíveis aos medicamentos Anti-tuberculose (AntiTB), desde que obedecidos os 

princípios básicos da terapia medicamentosa e a adequada operacionalização do 

tratamento (BRASIL, 2011b). A associação medicamentosa adequada, as doses 

corretas e o uso por tempo suficiente são os princípios básicos para o tratamento, 

evitando a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos 

e, assim, assegurando a cura da pessoa com TB (CASTELO FILHO, 2004). 

De acordo com as novas recomendações da OMS (2009), devido ao 

aumento da resistência primária à Isoniazida, o Brasil passa a adotar o Etambutol 

como quarto fármaco na fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do 

esquema básico, para adultos e crianças acima de 10 anos de idade, para todas as 

formas de TB pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica). Assim, 

as drogas utilizadas nos esquemas padronizados de tratamento da TB são a 

Isoniazida (H), a Rifampicina (R), a Pirazinamida (Z) e o Etambutol (E). A 

apresentação farmacológica desse esquema passa a ser em comprimidos de doses 

fixas combinadas dos quatro medicamentos (RHZE) (BRASIL, 2009b).  

Para crianças com idade menor de 10 anos de idade, a orientação do PNCT 

é de dar continuidade ao tratamento com três fármacos na primeira fase (RHZ) e 

dois na segunda fase (RH). O Etambutol não está indicado para as crianças nessa 

faixa etária devido à dificuldade de identificar precocemente a neurite ótica como 

reação adversa ao seu uso (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E 

TISIOLOGIA, 2009). Em relação ao tratamento das formas extrapulmonares (exceto 

a meningoencefálica), este terá a duração de seis meses, assim como o tratamento 

das pessoas coinfectadas com HIV, independentemente da fase de evolução da 

infecção viral (BRASIL, 2011b).  
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Em todos os esquemas, a medicação é de uso diário, administrada em uma 

única tomada, preferencialmente em jejum (uma hora antes ou duas horas após o 

café da manhã), ou em caso de intolerância digestiva, com uma refeição. Em 

crianças menores de cinco anos que não conseguem ingerir os comprimidos, 

recomenda-se o uso dos medicamentos em forma de xarope ou suspensão (Z e R) 

ou o uso de comprimidos esmagados/triturados ou com o conteúdo das cápsulas 

dispersas em alimentos semissólidos (BRASIL, 2011d).  

Esses fármacos provocam frequentes reações adversas de forma 

sinergística, que podem ser caracterizadas como reações adversas menores, que 

ocorrem em torno de 5-20% dos pacientes; e reações adversas maiores, em torno 

de 2-8%, que implicam a interrupção ou a alteração do tratamento. Entre as reações 

adversas menores estão náuseas, vômitos, epigastralgia, dor abdominal, artralgia, 

artrite, neuropatia periférica, prurido cutâneo, cefaleia e mudança de 

comportamento. Os efeitos adversos maiores são exantema, vertigem, psicose e 

efeitos relacionados à hepatotoxicidade (ARBEX et al., 2010). 

A hospitalização para tratamento da TB só está indicada em casos em que a 

criança não possa ser tratada ambulatorialmente e o período de internação deve ser 

reduzido ao mínimo necessário (BRASIL, 2009a). Ademais, o controle do tratamento 

da TB deve contar com o apoio familiar a partir da informação sobre os efeitos 

adversos do tratamento, do retorno mensal para avaliação de peso e da melhora 

clínica. Junto ao adolescente deve-se reforçar a importância da continuidade do 

tratamento (BRASIL, 2011b). A equipe de saúde também deve analisar, 

criteriosamente, os fatores de risco para o abandono do tratamento da TB em 

crianças menores de um ano de idade, principalmente aquelas com história prévia 

de abandono e cujo pai está ausente ou é usuário de drogas ilícitas (BURROUGHS 

et al., 1999). 

 

2.1.3 A prevenção da Tuberculose 

 

A prevenção da TB baseia-se na vacina elaborada a partir do BCG e no 

tratamento da Infecção Latente por TB (ILTB) ou no Tratamento Preventivo com 

Isoniazida (TPI) (SILVA; SOUSA; SANT’ANNA, 2014b). A vacinação com BCG é um 

meio eficaz contra formas disseminadas da doença na infância, principalmente nas 

formas miliar e meníngea. Está indicada ainda na maternidade, para recém-nascidos 
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com peso maior ou igual a dois quilos ou na primeira visita à unidade de saúde. 

Orienta-se também para os lactentes que foram vacinados e que não apresentam 

cicatriz vacinal após seis meses (BRASIL, 2010a). No entanto, a vacina tem muito 

pouco impacto sobre formas adultas da doença (DATTA; SWAMINATHAN, 2001). 

Já a ILTB é definida como a resposta imune e persistente do M. tuberculosis, 

sem manifestações clínicas ou evidência da doença TB ativa. Nesse sentido, há dois 

grupos especiais de risco para os quais existe um esforço em diagnosticar e tratar 

ILTB, porque podem se tornar novas fontes de disseminação da doença, a saber: 

crianças menores de 5 anos com contatos domiciliares de casos de TB pulmonar e 

pessoas vivendo com HIV (WHO, 2016a). 

O tratamento da ILTB é realizado com a isoniazida por um período de três 

meses com o objetivo de reduzir o risco de adoecimento por TB. No entanto, a ação 

do medicamento se deve à duração e à adesão ao tratamento e o seu efeito será 

menor em populações com alta incidência da doença (VILLARINO et al., 2015). 

Diante dessas formas de prevenção da TB, torna-se necessário reforçar a 

importância dos profissionais de saúde na divulgação das informações sobre a 

diferença entre prevenção e TB doença. Nesse caso, eles podem ser um diferencial 

nas ações sanitárias e de promoção da saúde (SILVA; SOUSA; SANT'ANNA, 

2014a). 

 

2.2 AS PESSOAS MENORES DE QUINZE ANOS COM TUBERCULOSE E SUA 

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 

 

 A família, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, é o núcleo natural e 

fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do estado 

(ONU, 2009). Constitui o primeiro universo das relações sociais da criança e deve 

proporcionar-lhe um ambiente adequado de crescimento e de desenvolvimento, 

além de deter a responsabilidade pelo bem-estar físico, emocional e social de seus 

membros. Os familiares e os pais são aquelas pessoas que convivem com as 

crianças e os adolescentes, que mantêm vínculo afetivo e realizam cuidados no 

domicílio (SILVEIRA; NEVES; PAULA, 2013).  

Para o ECA,  
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[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL,1990a). 

 

As crianças são seres em crescimento e desenvolvimento, com 

necessidades biológicas específicas em cada fase, pertencentes a diferentes 

classes sociais e que mantêm uma relação diretamente proporcional entre suas 

vulnerabilidades ao adoecimento, os danos e suas condições de existência e 

qualidade de vida (ROCHA et al., 1998). 

Em uma situação de doença, o cotidiano e as relações familiares se alteram, 

desencadeando processos de desestruturação e (re)estruturação na busca de um 

equilíbrio, mesmo que conflitual, para dar sustentação à nova condição de vida 

(DECESARO; FERRAZ, 2009). Desse modo, buscar a resolução dos problemas de 

saúde dos filhos sob sua responsabilidade colocam os pais diante dos desafios que 

envolvem o acesso aos serviços de saúde e as suas relações sociais. Essa última 

está diretamente relacionada ao estigma e ao preconceito que a TB desperta nas 

pessoas. Falar sobre esse assunto provoca incômodo, sobretudo nas comunidades 

mais carentes, porque a TB 

 
[...] não está associada somente à fome, à incapacidade de prover recursos 
mínimos para sua própria sobrevivência ou da família, mas também aos 
excessos como o consumo de bebida e as farras e deixam transparecer que 
o comportamento desregrado e amoral são ainda causas consideráveis de 
uma doença que envergonha. Associado a esses sentimentos estão as 
ideias difusas de contágio e a observação de frequentes recaídas, nesses 
grupos sociais, que provocam descrença na possibilidade de cura da TB 
(PÔRTO, 2007, p. 48). 

 

Não é fácil para as pessoas com TB e para os familiares enfrentarem os 

problemas que envolvem a doença e isso pode constituir entraves. Um desses 

entraves é o de natureza econômica. Os custos com a doença se relacionam às 

condições econômicas da família, como ausência de renda familiar ou desemprego, 

dias de afastamento do trabalho, que irão interferir na aquisição de alimentos, na 

melhoria das condições de moradia e nos gastos com locomoção entre a moradia e 

a unidade de saúde. Essas dificuldades refletem na demora pela procura do serviço, 

no diagnóstico da doença e na adesão ao tratamento (LIMA, 2006; WYSOCKI et al., 

2013). 
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Para as famílias que conseguem vencer esses obstáculos e ter acesso ao 

serviço de saúde, ainda resta ter de enfrentar as dificuldades relacionadas à falta de 

informação e às representações negativas relacionadas à doença e ao tratamento, 

como a intolerância medicamentosa, a regressão dos sintomas no início da 

terapêutica, o longo tempo de tratamento e a grande quantidade de comprimidos 

ingeridos, elementos esses que contribuem para o abandono (SÁ et al., 2007). 

Para superar essas dificuldades, a família deverá ter uma participação ativa 

nesse processo e contar com a ajuda dos profissionais de saúde. Por sua vez, esses 

profissionais devem estar preparados para estimular as famílias a ampliar sua 

autonomia e capacidade de compreensão e busca para resolução dos problemas; 

bem como para auxiliar no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de 

saúde, na organização e na orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas 

mais centradas no usuário e no exercício do controle social (BRASIL, 2012a). 

No entanto, em alguns casos, o próprio serviço de saúde se torna uma 

barreira para o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da TB devido às deficiências 

na organização da RAS e de cada serviço, como demora no atendimento, demora 

na marcação de consultas, falta de material, falta de profissionais ou não 

funcionamento da UBS. Em outros casos, o serviço de saúde negligencia o 

acompanhamento dos casos, fragilizando as relações imprescindíveis ao êxito do 

tratamento (SÁ et al., 2007). 

Em estudo realizado por Hino et al. (2011), foi evidenciado que a adesão ao 

tratamento da TB tem múltiplos condicionantes e que somente o acesso ao 

diagnóstico e ao tratamento não é eficiente para uma adesão efetiva tornando-se 

necessário conhecer o processo saúde-doença e analisar as necessidades de saúde 

que envolvem o enfrentamento da TB para que a vulnerabilidade ao adoecimento 

pela doença seja modificada. 

Por seu turno, o estado, por meio de políticas públicas e dos serviços de 

saúde, deve atender o doente e a família de maneira integral. Esse atendimento 

deve envolver aspectos individuais, sociais e considerar os serviços de saúde de 

maneira a fortalecer o vínculo entre doente, profissional e serviço (ALVES et al., 

2012). 

As características relacionadas ao adulto refletem as características da TB 

nas pessoas menores de 15 anos. Essas pessoas fazem parte do núcleo familiar e a 

presença de TB em crianças deve ser encarada como um evento-sentinela em 
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saúde pública, visto que se refere à infecção recente promovida por contato com 

pessoa bacilífera, geralmente um adulto (ALVES; SANT'ANNA; CUNHA, 2000). 

Portanto, é provável que quando existem barreiras para cuidado do adulto com TB, a 

criança também as enfrente e essas poderão influenciar na adesão ao tratamento de 

ambos, se não houver uma intervenção (SILVA; SOUSA; SANT´ANNA, 2014a). 

 

2.2.1 Acesso aos serviços de saúde 

 

 Esta seção aborda as bases teóricas dos conceitos de acesso e 

acessibilidade, o acesso aos serviços de saúde como direito dos cidadãos para 

melhor entendimento do objeto deste estudo.  

 

2.2.1.1 Bases teóricas dos conceitos de acessibilidade e acesso 

 

O marco teórico que subsidia a discussão deste estudo tem como ponto 

central o acesso como dimensão para o controle da TB. No entanto, o acesso é um 

conceito complexo, utilizado algumas vezes de forma imprecisa em relação ao uso 

dos serviços de saúde. Esse conceito varia entre os autores e se modifica de acordo 

com o tempo e o contexto. Nesse caso, podem-se utilizar os termos Acesso ou 

Acessibilidade (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

De acordo com Travassos e Martins (2004), cada autor dá um enfoque 

diferente ao conceito de acesso. Alguns abordam o conceito em relação às 

características dos indivíduos; outros, em relação às características da oferta; uns 

consideram ambas as características ou a relação entre os indivíduos e os serviços 

(oferta). 

Donabedian (1973) emprega o termo acessibilidade como a capacidade das 

pessoas em obter, quando necessitarem, cuidados de saúde de maneira fácil e 

conveniente. Para o autor, a acessibilidade possui duas dimensões que se inter-

relacionam: a geográfica, que se refere à distância física e ao tempo a ser percorrido 

pelos usuários para alcançar e obter o cuidado; e a sócio-organizacional, que diz 

respeito aos recursos (condição social ou situação econômica) e à organização, que 

podem facilitar ou dificultar o atendimento das pessoas nos serviços de saúde.  

Pode-se dizer então que a acessibilidade “é mais abrangente do que a mera 

disponibilidade de recursos em um certo momento e lugar” (ADAY; ANDERSEN, 
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1974, p. 210). Os autores se referem às características dos serviços e dos recursos 

de saúde que facilitam ou limitam seu uso pelos usuários. Nesse caso, a 

acessibilidade é vista como um aspecto da oferta dos serviços, em que não estão 

inclusos aspectos relacionados ao indivíduo.  

Outro autor que utiliza o termo acessibilidade é Frenk (1992). Para ele, o 

conceito de acessibilidade tenta “abarcar a essência do ‘grau de ajustamento’ entre 

as características da população no processo de busca e obtenção de serviços” 

(FRENK, 1992, p. 849). Nesse caso, o autor aborda o conceito em uma relação 

entre as características da população com as características da oferta.  

A partir desse entendimento, Frenk (1992) elaborou um fluxo de eventos 

para conceituar a acessibilidade, que compreende as necessidades do usuário e a 

obtenção dos cuidados necessários, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxo de eventos para conceituar a acessibilidade de acordo com Frenk (1992). 

 
 
Fonte: Adaptado de Frenk (1992). 

 

Para Frenk (1992, p. 849), a característica dos recursos de saúde é refletida 

no conceito de: 

 
“resistência” – entendido como os obstáculos à busca e obtenção de 
serviços, e a característica relevante da população é expressa no conceito 
de "poder de utilização", que é o poder específico da população para 
superar os obstáculos à procura e obtenção de serviços.  

 

O autor classifica esses obstáculos em ecológicos (recursos para viagem), 

financeiros (renda) e organizacionais (tolerância para o atraso e tempo livre) 

(FRENK, 1992). 

 Na proposta de Aday e Andersen (1974), a terminologia utilizada foi 

“acesso”. Os autores advogam que os programas de saúde existentes são 

destinados, de alguma forma, a melhorar a igualdade de acesso da população ao 



36 
 

sistema de saúde. No entanto, políticos e gestores não sabem como medir e que 

método utilizar para avaliá-lo. Assim, o acesso na área da saúde  

 
[...] pode ser decorrente dos objetivos da política de saúde, através das 
características do sistema de saúde e das populações em risco (insumos) 
para os resultados: a utilização efetiva dos serviços de saúde e satisfação 
do consumidor com esses serviços (ADAY; ANDERSEN, 1974, p. 211). 

 

 Nesse caso, o acesso é um elemento do sistema de saúde que está ligado à 

entrada no serviço e à continuidade desse atendimento. Portanto, o acesso é 

abordado, pelos autores, como uma característica da oferta de serviços de saúde.  

 Para melhor explicar o estudo de acesso aos serviços de saúde, Aday e 

Andersen (1974) elaboraram um marco teórico, visualizado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Marco teórico para o estudo do acesso de acordo com Aday e Andersen (1974). 

 

Fonte: Adaptado de Aday e Andersen (1974). 

 

 Na Figura 2, observa-se que a política de saúde é o ponto de partida para se 

considerar o conceito de acesso e que variáveis se inter-relacionam entre as 
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características do sistema de prestação, as características da população em risco, a 

utilização dos serviços de saúde e a satisfação das necessidades do consumidor.  

 Aday e Andersen (1974) complementam, ainda, que na avaliação dos 

serviços de saúde devem-se considerar duas categorias de indicadores sociais do 

conceito de acesso: os indicadores de processo e de resultado. Os indicadores de 

processo refletem as características do sistema de prestação e da população em 

risco (entrada no sistema) e o grau de satisfação dos consumidores. Já os 

indicadores de resultado, isto é, a utilização e a satisfação, refletem o produto final 

da política de saúde em relação ao "acesso". 

 Para Starfield (2002), os conceitos de acesso e acessibilidade se 

distinguem. Acessibilidade refere-se à característica da oferta e “possibilita que as 

pessoas cheguem aos serviços” (STARFIELD, 2002, p. 225). É um elemento 

estrutural necessário para a primeira atenção à saúde e, para oferecê-la, o local de 

atendimento deve ser acessível e disponível. No entanto, caberá a cada país definir 

o que se entende por “acessível” adaptando a uma região ou localidade (OMS, 1981). 

 Já o termo acesso, para Starfield (2002), é a forma como as pessoas 

experimentam a acessibilidade de seu serviço de saúde. A autora menciona que 

existem mecanismos para oferecer acesso ao atendimento, pois não há sentido 

possuir estrutura e pessoal nas unidades de saúde se elas não puderem ser 

utilizadas pelas pessoas que estão necessitando. Além disso, a autora cita três tipos 

de acessibilidade: “acessibilidade em relação ao tempo (o horário de 

disponibilidade), acessibilidade geográfica (adequação de transporte e distância a 

ser percorrida) e acessibilidade psicossocial (barreiras de linguagem ou culturais à 

comunicação)” (STARFIELD, 2002, p. 57). Por fim, Starfield (2002) destaca que o 

acesso na atenção primária deve ser universal e não apenas relacionado ao grau de 

necessidade dos indivíduos, já que muitas pessoas desconhecem o grau de 

gravidade ou de urgência de alguns de seus problemas antes de buscarem 

atendimento. 

 Apesar de haver discordâncias na terminologia desses conceitos, o termo 

acessibilidade, utilizado por Donabedian (1973) e Frenk (1992), descreve-o como 

uma característica da oferta de serviços de saúde ou do ajuste entre a oferta e a 

população, relacionada à acessibilidade geográfica. Já Aday e Andersen (1974), que 

usaram o termo acesso, abordaram-no na dimensão do desempenho dos sistemas 
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de saúde associado à oferta; por sua vez, Starfield (2002) utiliza o termo 

acessibilidade e acesso como características da oferta e da população. 

  

2.2.1.2 O acesso aos serviços de saúde como direito dos cidadãos  

 

 No Brasil, de acordo com a Constituição (1988), em seu Artigo 196, a saúde 

é definida como um direito de todos e dever do estado garantida mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1988). Em relação à plena regulamentação do SUS, sistema 

criado pela constituição, efetivou-se somente com a aprovação da Lei nº 8080/1990 

e Lei nº 8142/1990 (BRASIL, 1990a, 1990b). 

 A partir de então, o conjunto de ações e serviços de saúde passaram a ser 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais e, de 

forma complementar, pela rede privada de saúde, norteadas pelos princípios 

doutrinários do SUS: da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de atenção; da equidade, que busca e conhece as diferenças nas 

condições de vida, saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o 

direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender a diversidade; da 

integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das 

ações e do serviço preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso, em todos os níveis de complexidade. Para a organização desse sistema 

de saúde, foram adotados os princípios básicos de regionalização, hierarquização, 

descentralização, complementariedade e participação popular (BRASIL, 1988; 

BRASIL, 1990a, 1990b). 

No SUS, a APS funciona como a porta de entrada. No sentido de ampliar o 

acesso das pessoas, foi elaborado o Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994. 

Já em 2004, passou a ser denominado Estratégia Saúde da Família (AZEVEDO, 

2010). Com isso, o conceito de acesso passa a ser compreendido como a ação 

planejada do estado a partir da localização adequada das unidades de saúde, pela 

disponibilidade e articulação funcional dos serviços em uma rede organizada de 

acordo com a demanda (GIOVANELA; FLEURY,1996). Para tanto, essa 

organização deve envolver a articulação dos aspectos tecnológicos e assistenciais 

entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis para 
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enfrentar e resolver os problemas de saúde da coletividade (SILVA JUNIOR; 

ALVES, 2007). 

Entretanto, para a concretização do acesso universal aos serviços é 

necessário o fortalecimento da saúde como um bem público (ASSIS; VILLA; 

NASCIMENTO, 2003). Assim, o acesso deve ser visto não apenas como a entrada 

do usuário no sistema de saúde em momentos pontuais de sua história mas também 

“como a construção, pela sua participação cidadã e a conformação de suas práticas 

além de requerer sua participação também na gestão e controle social” 

(GIOVANELA; FLEURY, 1996, p. 194). 

 Para o acesso ser universal, devem-se considerar os fatores determinantes 

da utilização dos serviços de saúde relacionados à:  

  
[...] necessidade de saúde – morbidade, gravidade e urgência da doença; 
aos usuários – características demográficas (idade e sexo), geográficas 
(região), socioeconômicas (renda, educação), culturais (religião) e 
psíquicas; aos prestadores de serviços – características demográficas 
(idade e sexo), tempo de graduação, especialidade, características 
psíquicas, experiência profissional, tipo de prática, forma de pagamento; à 
organização – recursos disponíveis, características da oferta 
(disponibilidade de médicos, hospitais, ambulatórios), modo de 
remuneração, acesso geográfico e social; à política – tipo de sistema de 
saúde, financiamento, tipo de seguro de saúde, quantidade, tipo de 
distribuição dos recursos, legislação e regulamentação profissional e do 
sistema. A influência de cada um dos fatores determinantes do uso dos 
serviços de saúde varia em função do tipo de serviço (ambulatório, hospital, 
assistência domiciliar) e da proposta assistencial (cuidados preventivos ou 
curativos ou de reabilitação) (TRAVASSOS; MARTINS, 2004, p. 190-191). 

 

Nesse caso, o acesso deverá abranger todos os determinantes para que a 

universalização da atenção não se traduza em um sistema segmentado e 

desarticulado no âmbito interno do sistema público e na cadeia organizativa do 

sistema como um todo (ASSIS; VILLA; NASCIMENTO, 2003). 

Mesmo com essas conquistas legais, Azevedo (2010) coloca que a 

população constrói seus próprios conceitos e estratégias de acesso e que reage 

quando se cogita induzi-las a aceitar modelos de organização dos serviços de saúde 

de cuja criação não participou. O usuário procura, em sua busca por assistência, 

outros aspectos da realidade que lhe proporcionem melhor possibilidade de acesso. 

Ele “reinterpreta as regras sociais (não normatizadas) e constrói estratégias que 

visam garantir a obtenção do atendimento da maneira mais adequada a ele” 

(OLIVEIRA; MATTOS; SOUZA, 2009, p. 1932).  
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Nesse cenário, o acesso deve ser entendido como uma categoria de análise 

das políticas de saúde. Essa categoria deve ser analisada pela relação do usuário 

com os serviços, de forma que permita conhecer como o direito à saúde se expressa 

concretamente no cotidiano das pessoas (GIOVANELA; FLEURY, 1996). Para tanto, 

deve-se utilizar um dos componentes da avaliação que é a acessibilidade 

(FERREIRA, 2004). Na literatura, existem duas vertentes principais, segundo Reis et 

al. (1990, p. 57-58), que se baseiam na acessibilidade como metodologia avaliativa 

do acesso: 

 
[...] a primeira é com as características da população (renda, cobertura 
previdenciária, atitudes frente ao cuidado de saúde) ou com os sistemas de 
saúde (distribuição e organização dos serviços, relações de poder entre 
outras). A segunda vertente relaciona a avaliação do acesso aos 
indicadores de resultados da passagem do indivíduo pelo sistema (padrão 
de utilização e satisfação). 

 

Fekete (1995) também descreveu a acessibilidade como um componente da 

avaliação. Para a autora, a acessibilidade pode favorecer a “apreensão da relação 

existente entre as necessidades e aspirações da população em termos de ‘ações de 

saúde’ e a oferta de recursos para satisfazê-las” (FEKETE, 1995, p. 116). 

Acrescenta também que apenas a existência de recursos em um determinado tempo 

e lugar não assegura a plena utilização dos serviços de saúde. Os obstáculos 

vivenciados pelas pessoas que buscam a assistência à saúde podem ser 

resultantes, segundo Fekete (1995, p. 117), “da combinação de quatro fatores de 

distintas dimensões que podem ser classificadas como de ordem geográfica, 

organizacional, sociocultural e econômica”. 

 Travassos e Martins (2004) afirmam que há discordâncias sobre se a 

avaliação de acesso deve concentrar-se nos resultados finais dos sistemas de 

saúde ou na relação entre os vários elementos que compõem o sistema para atingir 

esses resultados. Já para Ramos e Lima (2003), acesso, acolhimento, vínculo e 

resolutividade são considerados elementos essenciais do atendimento. Assim, torna-

se fundamental conhecer como os usuários avaliam o atendimento para expressar 

as práticas profissionais e intervir sobre a forma de organização dos serviços 

visando ao seu aperfeiçoamento (LIMA et al., 2007).  

O delineamento desse quadro revela que a definição de acesso cada vez 

mais se confunde com o conceito de equidade em saúde. Nesse caso, o problema 

do acesso à saúde e, por consequência, da equidade em saúde, precisa ser 
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confrontado por meio de ações intersetoriais e transversais em todas as áreas de 

governo, permitindo melhor distribuição de renda, fortalecimento da cidadania, 

melhores condições de educação e habitação, e não somente por ações 

circunscritas em nível de atuação dos sistemas de saúde (SANCHES; CICONELLI, 

2012). 

Mediante a discussão em torno dos conceitos e dos aspectos que envolvem 

os termos acesso e acessibilidade em saúde e com o objetivo de apreender o tema 

e objeto de estudo, foi utilizado, na pesquisa aqui apresentada, o termo acesso, 

baseado nos conceitos de Aday e Andersen (1974), que o considera como elemento 

do sistema de saúde ligado à entrada no serviço e à continuidade desse 

atendimento; bem como o conceito de Starfield (2002), considerado a forma como 

as pessoas experimentam a acessibilidade de seu serviço de saúde.  

 

2.3 O CUIDADO DAS PESSOAS COM TUBERCULOSE NA REDE DE ATENÇÃO À 

SAÚDE 

 

Por ser considerada prioridade nacional, a TB tem sido contemplada nas 

pactuações de vigilância (Pacto pela Vida e Programa de Qualificação das Ações de 

Vigilância em Saúde – PQA-VS) e de Atenção à Saúde (Programação Pactuada e 

Integrada – PPI, de Assistência à Saúde), cujos indicadores relacionados à TB foram 

pactuados no Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP): proporção de cura 

para os casos novos de TB bacilífera, proporção de exames anti-HIV realizados 

entre os casos novos de TB e proporção de contatos examinados de casos novos de 

TB pulmonar com confirmação laboratorial (BRASIL, 2013a, BRASIL, 2016c). 

O objetivo do COAP é a organização e a integração das ações e dos 

serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em uma região de 

saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. 

Essa pactuação formaliza o comprometimento político e técnico entre as três esferas 

de governo e possibilita, consequentemente, mais atenção ao controle da TB 

(BRASIL, 2013a). 

Na busca pela reorganização das práticas de atenção à TB no Brasil, o 

PNCT tem enfatizado a integração das ações de controle da doença à APS, por 

meio da ESF e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Essa 

reorganização busca possibilitar o acesso aos serviços de saúde de qualidade e 
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serviços resolutivos, com acolhimento que promova a vinculação dos usuários e a 

corresponsabilização pela atenção as suas necessidades de saúde (BRASIL, 

2012a). 

 Esse acesso é direito do usuário, contemplado em Lei de modo que “o 

acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 

portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada” 

(BRASIL, 2011c, p.1). Nesse sentido, destaca-se que as Redes de Assistência à 

Saúde são: “Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas técnico, logístico e 

de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (MENDES, 2011, p. 82).  

Essa Rede deverá funcionar baseada em atributos como: definição de 

população/território; oferta de serviços que inclua desde promoção da saúde até 

reabilitação e cuidados paliativos; APS como porta de entrada no sistema; 

mecanismos de coordenação da atenção ao longo de todo o contínuo de cuidados 

com atenção centrada nas pessoas, nas famílias e na comunidade. Nesse modelo, o 

sistema de governança deverá ser participativo e único para toda a rede (OPAS, 

2010). Para corresponder a esses atributos, o SUS direciona a assistência para a 

APS, dando ênfase à ESF com enfoque na família como unidade de ação 

programática de saúde, que inclui, entre outros compromissos sanitários, o controle 

da TB (BRASIL, 2005). 

Assim, a APS deve ser o contato preferencial dos usuários, ou seja, ser a 

principal porta de entrada, pela ESF ou pela UBS e pelo centro de comunicação da 

RAS no SUS, bem como deve utilizar tecnologias de saúde capazes de resolver 80 

a 85% dos problemas de saúde mais frequentes, com baixa tecnologia, alto grau de 

descentralização e APS próxima da vida das pessoas (BRASIL, 2012a).  

Entre as ações do PCT nesse nível de atenção está a vacinação com o 

BCG, a busca de sintomáticos respiratórios, a coleta de escarro para baciloscopia e 

cultura e PPD, quando indicado; o teste anti-HIV, a investigação e o controle dos 

contatos, a prescrição do esquema básico, o TDO e o controle dos faltosos; o 

manejo das reações adversas menores, como também a referência das pessoas 

com reações adversas maiores e o acompanhamento dos casos encaminhados de 

outras referências para a unidade. Além disso, na APS, a participação comunitária 

deve ser fortemente estimulada para quebra da barreira de transmissão da doença 

(BRASIL, 2011b). 
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Os pontos de atenção secundários e terciários se distribuem espacialmente 

de acordo com o processo de territorialização encontrados nas microrregiões e 

macrorregiões, respectivamente. Esses pontos se diferenciam por suas densidades 

tecnológicas (MENDES, 2011). 

No PCT, o nível de atenção secundária é constituído pelas unidades de 

saúde instaladas em policlínicas, centros de referência ou hospitais, conforme a 

conveniência dos municípios. Os ambulatórios de referência terciária devem contar 

com profissionais com experiência no manejo de casos de TB com elevada 

complexidade clínica relacionada à resistência dos fármacos antiTB. Caso o 

paciente necessite de internação, os hospitais deverão disponibilizar pessoal 

qualificado, material, recursos diagnósticos e medicamentos que possibilitem a 

redução do período de internação ao mínimo possível, limitando-se ao tempo 

suficiente para atender as razões que determinaram a indicação para o internamento 

(BRASIL, 2011b) 

Dessa forma, cada município deverá definir quais os serviços, dentro da 

RAS, que serão utilizados pelo sistema de referência e contrarreferência, inclusive 

definindo as unidades hospitalares e de emergência. Esses serviços deverão estar 

preparados para uma correta conduta mediante a identificação do sintomático 

respiratório, no diagnóstico, nas medidas relacionadas ao controle e nas ações de 

vigilância. Essas unidades podem estar estabelecidas em nível municipal, regional 

ou estadual, de acordo com as demandas específicas de cada região do país 

(BRASIL, 2011b).   

Com a visão de ampliar o acesso aos serviços de saúde, a OMS reforça a 

necessidade de melhorar o acesso ao tratamento da TB, bem como o estímulo na 

realização de pesquisas que possam identificar as barreiras físicas, culturais, 

financeiras e sociais que dificultam o diagnóstico e a conclusão do tratamento da TB 

(WHO, 2010).  
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3 MÉTODO 

 

Buscando atingir os objetivos propostos para esta pesquisa e responder ao 

questionamento elaborado, foram realizados o delineamento do estudo, dos 

cenários onde foi realizada a pesquisa, dos participantes, dos instrumentos de 

coleta, e dos procedimentos adotados para coleta das informações. 

  

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que utilizou o referencial 

metodológico do Estudo de caso, segundo Yin (2015), como mais adequado ao 

problema de pesquisa por descrever completa e literalmente a situação investigada. 

A escolha por essa abordagem se justifica por entender que ela possibilita, de forma 

aprofundada, capturar e compreender a vivência, as percepções e as condições do 

contexto em que os pais de pessoas menores de 15 anos com tuberculose 

vivenciaram no acesso à RAS, além de permitir a apreensão de aspectos que são 

determinantes para o desenvolvimento da temática central. 

A pesquisa qualitativa, segundo Yin (2016), é relevante para diferentes 

disciplinas e profissões pois permite, com maior liberdade de escolhas,  

 
[...] estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da vida real; 
representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo; abranger 
as condições contextuais em que as pessoas vivem; [...] poder ajudar a 
explicar o comportamento social humano e esforça-se por usar múltiplas 
fontes de evidência [...] (YIN, 2016, p. 7). 

 

Neste estudo, foi adotada uma variante da pesquisa qualitativa, a 

metodologia do estudo de caso, que representa a estratégia de escolha quando se 

pretende “responder às questões do tipo ‘como’ e ‘por que’ alguns fenômenos 

ocorrem; quando não exige controle dos eventos comportamentais e quando enfoca 

eventos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2015, p. 

10). Para tanto, devem-se manter as características holísticas e significativas do 

fenômeno que está sendo estudado e, assim, contribuir com o conhecimento dos 

fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e políticos (YIN, 2015). 

Para Yin (2015), “o caso” pode ser um grupo de pessoas com características 

comuns ou até mesmo uma única pessoa de forma que, em cada situação dessas, o 
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indivíduo é a unidade primária de análise. Portanto, os estudos de caso são 

circunscritos a poucas unidades de análise, entendidas essas como pessoas, 

famílias, comunidades, entre outras, uma vez que a riqueza da unidade de análise 

não está na extensão, mas na profundidade desse tipo de pesquisa (TOBAR; 

YALOUR, 2001).   

Neste estudo, o “caso” foi definido como o acesso das pessoas menores de 

15 anos com tuberculose aos serviços de saúde na RAS do SUS. Já as unidades de 

análise foram os pais dessas pessoas, as enfermeiras do serviço e os 

coordenadores do PCT. 

Esse referencial metodológico representa uma maneira de se investigar um 

tópico empírico seguindo um conjunto de procedimentos pré-especificados 

organizados em “um processo linear, mas interativo” (YIN, 2015, p. 1). A Figura 3 

representa esse processo. 

 

Figura 3 – Fases da concepção e desenvolvimento do estudo de caso segundo Yin (2015). 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2015) 

 

De acordo com a Figura 3, as três primeiras fases do estudo de caso deste 

estudo foram desenvolvidas durante a concepção do projeto de pesquisa. O Plano 

permite “identificar a situação relevante, compreender a definição de uma 

investigação de estudo de caso e decidir por adotar ou não esse método” (YIN, 

2015, p. 2). Já na fase do Design, o pesquisador irá “definir o caso e as unidades de 

análise, desenvolver a teoria, proposições e assuntos relacionados para guiar o 
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estudo de caso, identificar e testar o projeto de estudo de caso e interações 

individuais” (YIN, 2015, p. 28). Por sua vez, a Preparação diz respeito às habilidades 

de pesquisador no sentido de desenvolver um protocolo do estudo de caso e obter a 

aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos (YIN, 2015).  

Na fase da Coleta, o pesquisador irá conduzir o caso com base na utilização 

de várias fontes de evidências, na criação de um banco de dados e na manutenção 

do encadeamento das evidências (YIN, 2015, 2016). A fase da Análise consiste no 

“exame, na categorização, na tabulação, nas evidências combinadas através de 

uma estratégia analítica geral” (YIN, 2015, p. 136). Nesse momento, podem ser 

utilizados softwares para Análise de Dados Qualitativos Assistida por Computador 

(CAQDAS) (YIN, 2016, p. 160). No entanto, a reflexão analítica é realizada pelo 

pesquisador.  

O último procedimento é o compartilhamento das conclusões do estudo, ou 

seja, a elaboração do relatório do caso. Nesse caso, o pesquisador irá confrontar as 

informações coletadas e analisadas com a literatura científica sobre o tema de modo 

a apresentar “evidências suficientes para que o leitor possa alcançar suas próprias 

conclusões” (YIN, 2015, p. 180). 

 

3.2 CENÁRIOS E PERÍODO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em dois municípios prioritários para o controle da 

TB no estado do Rio Grande do Norte. 

 

3.2.1 O município A 

 

O município A está inserido no litoral oriental (leste) do estado do Rio 

Grande do Norte – Nordeste do Brasil. Exerce papel de destaque por ser a cidade 

mais importante do estado e encabeça a Região Metropolitana de Natal juntamente 

com outros 9 municípios. Está dividido geograficamente em 36 bairros, distribuídos 

em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste (HORA; MEDEIROS, 

2014). 

Entre 2000 e 2010, a população do município A cresceu com uma taxa 

média anual de 1,24%, enquanto que no Brasil a taxa foi de 1,17% no mesmo 

período. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a 



47 
 

população do município A, em 2015, era de 869.954 habitantes. Desses, 21,8% 

encontravam-se na faixa etária de 0-14 anos de idade (IBGE, 2015a). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) geral aferido em 2010 foi de 

0,763 e, segundo a classificação do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o município está entre as regiões consideradas de alto 

desenvolvimento humano, cujo índice tem como limite máximo 1. A dimensão que 

mais contribuiu para o IDHM do município foi a longevidade (0,835), seguida de 

renda (0,768), e de educação (0,694). A esperança de vida ao nascer cresceu 5,0 

anos passando de 70,1 anos, em 2000, para 75,1 anos, em 2010 (IBGE, 2013a). 

Observou-se que a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola foi de 

92,81% em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental foi de 87,76%; a proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo foi de 56,46%. Entretanto, 

a taxa de analfabetismo na faixa etária de 15 anos e mais foi de 10,7% (BRASIL, 

2013a). 

Em 2010, das pessoas que tinham ocupação, na faixa etária de 18 anos ou 

mais do município, trabalhavam, em sua maioria, no setor de serviços (56,05%), no 

comércio (20,11%) e nos setores de utilidade pública (1,25%) (BRASIL, 2013b). 

Quanto à habitação, observou-se uma melhoria nos indicadores. Em 2010, 98,91% 

das pessoas possuíam água encanada, 99,84% energia elétrica e 98,82% coleta de 

lixo em seus domicílios (IBGE, 2013a). Já no que diz respeito à vulnerabilidade 

social nesse município, observou-se que a mortalidade infantil em 2010 foi de 14,4 

óbitos por mil nascidos vivos, a porcentagem de crianças extremamente pobres foi 

de 5,91% e as mães como chefes de família, sem ensino fundamental com filho 

menor, foi de 13,05% (IBGE, 2013a). 

 

3.2.1.1 A rede de saúde do município A 

 

O processo de territorialização do município A, iniciado em 1990, culminou 

com a divisão do município em quatro distritos sanitários (Norte, Sul, Leste e Oeste), 

seguindo a mesma conformação das regiões político-administrativas. Em 2005, após 

novas discussões, foram criados dois distritos sanitários: Norte I e Norte II passando, 

assim, a ter cinco distritos sanitários (Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste). Cada um 
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desses distritos dispõe de uma unidade distrital de saúde que atua como referência 

para um determinado número de UBS e equipes da ESF (NATAL, 2007, 2010). 

A rede de atenção primária de saúde no município A, em novembro de 2016, 

contava com 113 equipes de saúde da família implantadas, com uma estimativa de 

população coberta de 389.850 pessoas, o que corresponde a 47,68. Possui três 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) tipo I e 8 equipes de saúde bucal tipo 

I implantadas. Ressalta-se que há uma maior concentração de UBS e ESF nos 

distritos sanitários Norte I e II e oeste (BRASIL, 2016b). 

O município conta com uma rede de serviços composta por: 53 UBS, duas 

Unidades Mistas, quatro policlínicas, cinco Centros de Atenção Psicossocial, uma 

Clínica Especializada em Odontologia, um Centro Especializado de Atenção à 

Saúde do Idoso, um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, três Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA), duas unidades mistas (ambulatório/maternidade), um 

Hospital Maternidade especializado em saúde da mulher; um Hospital Geral, uma 

unidade de vigilância em saúde e uma unidade de regulação médica das urgências 

(NATAL, 2014). 

Compõem também essa rede os serviços de apoio diagnóstico, que 

englobam os procedimentos laboratoriais clínicos (postos de coleta, laboratórios 

locais, de referência e de apoio); de anatomia patológica, por imagem e gráfico; e 

serviços de terapia (hemoterapias, reabilitação e medicina nuclear, radioterapia, 

terapia especializada e renal substitutiva) que, devido ao maior nível tecnológico, 

são realizados de acordo com protocolos específicos (critérios de classificação de 

risco e grau de prioridade) e de forma regulada (NATAL, 2007, 2014).  

O município A oferece também o serviço de assistência farmacêutica na 

atenção primária. Esse serviço apresenta-se de forma descentralizada, com uma 

farmácia em cada UBS. No nível secundário, está presente nas policlínicas, nas 

unidades de atendimento pré-hospitalar (UPAs e SAMU), nas unidades de 

internação (maternidade e hospital) e nos Centros de Atenção Psicossocial (NATAL, 

2014).  Como forma de organizar a oferta e a demanda em saúde, o município A 

integra o Complexo Regulador Estadual que utiliza como ferramenta o Sistema de 

Regulação (SISREG), funcionando com o módulo de consultas, exames e 

gerenciamento de leitos (NATAL, 2007).  

 Na SMS, as áreas de atuação estão concentradas na vigilância sanitária, 

epidemiológica, ambiental, na saúde do trabalhador e em zoonoses que atuam em 
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equipes agrupadas em núcleos. As vigilâncias sanitária e epidemiológica atuam de 

forma descentralizada em distritos sanitários (NATAL, 2014). 

Quanto à morbidade e à mortalidade por TB, observou-se uma taxa de 

incidência geral da doença no município, em 2012, de 45,74% e de 6,33% em 

menores de dez anos (BRASIL, 2015a). O aumento da incidência da Tuberculose 

em 2013 está relacionado ao tratamento inadequado e à alta taxa de abandono, em 

anos anteriores, responsáveis pelo crescimento no número de casos. A doença tem 

se mostrado persistente. No período entre 2008 e 2013, foram notificados 3.241 

casos e foi responsável por 124 mortes, com uma média anual de 21 pessoas. A 

maioria desses óbitos ocorreu em unidades hospitalares, tendo como fatores mais 

importantes o diagnóstico tardio e as formas associadas à Aids (NATAL, 2014). 

 

3.2.2 O município B 

 

O município B se destaca no cenário nacional e internacional por ter sido a 

base aérea para os aliados durante a segunda guerra mundial e ser o ponto mais 

próximo da África. Possui uma área total de 123,471Km² e está inserido na 

mesorregião Leste, microrregião de Natal e dentro da zona homogênea do litoral 

oriental. Tem clima úmido nas áreas centrais e subsumido nas áreas mais próximas 

ao litoral. As chuvas caem com maior frequência entre os meses de fevereiro e 

setembro, temperatura média é de 27,1ºC e bioma de Mata Atlântica (PEIXOTO, 

2003).  

De acordo com dados do IBGE em 2015, o município B possui uma 

população de 242.384 habitantes (IBGE, 2015a).  As mulheres são maioria e 

representam 52% da população total, 23,83% se encontram na faixa etária de 

menores de 15 anos de idade (IBGE, 2014a). O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) foi de 0,766 considerado como de nível "alto" pelo PNUD, que tem 

como limite máximo 1. As dimensões longevidade (0,825), de renda (0,750) e de 

educação (0,726) foram as que mais contribuíram para o IDHM. A esperança de vida 

ao nascer foi 5,4 anos; passando de 69,1 anos, em 2000, para 74,5 anos, em 2010 

(IBGE, 2013b). 

Segundo o PNUD, em 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola foi de 95,74%. Nesse mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental foi de 89,15% e a proporção de 
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jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo foi de 62,24% (IBGE, 

2013b). 

No ano de 2010, a taxa de atividade da população economicamente ativa 

ocupada de 18 anos ou mais foi de 68,58%, e sua taxa de desocupação foi 9,22%. 

As pessoas ocupadas, em 2010, trabalhavam no setor de serviços (54,90%), no 

comércio (20,51%) e na indústria de transformação (9,24%) (IBGE, 2013b). 

Ademais, no município B, no ano de 2010, 98,66% das pessoas moravam em casas 

com água encanada, 99,89% possuíam energia elétrica e 98,81% tinham o lixo 

coletado em seus domicílios (IBGE, 2013b). 

Entre os fatores relacionados à vulnerabilidade social, destaca-se a 

mortalidade infantil que reduziu 57%, passando de 35,3 por mil nascidos vivos em 

2000 para 15,0 por mil nascidos vivos em 2010, que no país deve estar abaixo de 

17,9 óbitos por mil em 2015. A taxa de crianças extremamente pobre foi de 4,74% e 

mães chefes de família sem ensino fundamental e com filho menor foi de 13,27% (IBGE, 

2013b).   

 

3.2.2.1 A rede de saúde do município B 

 

 O município B está dividido administrativamente em 6 distritos, os quais 

agrupam os 22 bairros existentes. A rede de atenção básica de saúde municipal, em 

agosto de 2016, contava com 49 equipes da ESF implantadas, com uma estimativa 

de população coberta de 169.050 pessoas, o que corresponde a 78,92. Possui 

quatro NASF tipo I, 34 equipes de saúde bucal I implantados (BRASIL, 2016b). 

O município possui 30 UBS, dois Centros de Atenção Psicossocial, um 

hospital regional geral, um hospital municipal, uma UPA, um centro clínico de 

referência de média complexidade, um centro de atendimento infantil, um laboratório 

municipal de análises clínicas, uma central de marcação de exames e consultas, um 

centro de especialidades odontológicas, um centro avançado de saúde escolar, uma 

central de medicamentos, um centro de diagnóstico, um centro municipal de 

reabilitação e uma coordenação de promoção à saúde (PARNAMIRIM, 2016). 

No município B, o modelo de atenção está organizado em atenção básica, 

especializada em média e alta complexidade. Nesse caso, a atenção primária 

ordena o fluxo e monitora a continuidade das ações. Quanto aos serviços de saúde 
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que não são ofertados pelo município, são pactuados com outros municípios do 

estado ou viabilizados por meio de convênio com a rede privada de saúde.  

Em relação à TB no município B, as ações e o controle ocorrem de forma 

descentralizada para a atenção primária. No período de 2009 a 2013, 293 casos de 

TB foram notificados, com maior incidência no ano de 2013 (BARBOSA; COSTA, 

2013). 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Em pesquisas qualitativas, a escolha dos participantes ou de unidades de 

análise tende a ser de maneira deliberada, conhecida como amostragem intencional. 

Essa escolha tem como objetivo dispor daquelas unidades que gerem os dados 

mais relevantes e fartos para o estudo (YIN, 2016). 

Seguindo essa orientação, a seleção das unidades de análise (participantes 

do estudo) foi realizada de maneira intencional e com base nas reflexões sobre os 

objetivos e na forma de obtenção dos dados, ou seja, avaliando quais seriam as 

mais representativas para o tema escolhido. A escolha pelas pessoas menores de 

15 anos deu-se por estas terem maior risco de adoecer de TB, uma vez que estão 

em contato com os adultos bacilíferos; pelos sintomas da TB serem confundidos 

com outras doenças respiratórias nessa faixa etária; e pelas técnicas de diagnóstico 

serem limitadas devido às características da idade. Assim, acreditou-se ser 

importante analisar os aspectos que envolviam o acesso dessa faixa etária aos 

serviços de saúde.  

A delimitação do período do estudo (ano de 2014) para o levantamento dos 

dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) justifica-se pela 

probabilidade de encontrar os participantes em endereços mais recentes, o que 

minimizaria os possíveis vieses de memória (recordação) dos pais. 

Após a identificação da faixa etária e do período de estudo, foram 

selecionadas as unidades de coleta. No estudo de caso, a escolha cuidadosa 

dessas unidades é fundamental, pois constitui o cerne da investigação, além do 

processo de amostragem só estar concluído quando se esgota a informação 

extraída a partir do confronto das várias fontes de evidência (YIN, 2016).  

Assim, as unidades de coleta selecionadas foram: pais das pessoas 

menores de 15 anos com TB, enfermeiras e coordenadores do programa de TB em 
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nível municipal e estadual. Neste estudo, foi utilizado o termo pais para a pessoa 

que esteja com a responsabilidade legal e direta dos cuidados das pessoas menores 

de 15 anos com TB. 

Para obtenção de dados deste estudo, realizou-se o levantamento dos casos 

registrados de TB, em pessoas menores de 15 anos, no banco de dados do SINAN 

estadual. De acordo com esse sistema, no ano de 2014, foram notificados 19 casos 

de TB nessa faixa etária, sendo 14 casos pelo município A e cinco casos pelo 

município B. Após análise desses registros, observou-se que cinco casos eram 

duplicados e em outro a pessoa se encontrava em acolhimento institucional, 

condições que atendiam aos critérios de exclusão do estudo. Portanto, 13 pais 

permaneceram nessa etapa como possíveis participantes do estudo. 

A seguir, realizou-se a busca pelo endereço dessas pessoas nas UBS onde 

o tratamento foi realizado. Das 13 pessoas, uma não residia mais no município 

selecionado para o estudo e outra se recusou a participar da pesquisa. Assim, 11 

pais de pessoas menores de 15 anos com TB constituíram as unidades de análise 

do primeiro grupo de participantes do estudo. Estes foram incluídos no estudo por 

terem realizado o cuidado direto às pessoas com menos de 15 anos de idade, com 

diagnóstico de TB pulmonar ou extrapulmonar, em tratamento de TB doença ou da 

ILTB no ano de 2014, residentes nos municípios prioritários para o controle da 

doença no estado do Rio Grande do Norte, com os casos registrados no período de 

01/01 a 31/12 de 2014 junto ao SINAN das Secretarias Municipais de Saúde desses 

dois municípios. 

O segundo grupo foi composto por 11 enfermeiras das UBS onde as 

pessoas menores de 15 anos, identificadas no SINAN, foram acompanhadas; e o 

terceiro grupo foi formado pelos três coordenadores dos PCT: coordenador estadual, 

coordenador do município A e coordenador do município B. A inclusão desses 

profissionais ocorreu pela sua importância na organização e no apoio às UBS para o 

atendimento às pessoas com TB. No total, foram selecionadas 25 unidades de 

análise para este estudo. O diagrama de constituição dos grupos participantes é 

demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Diagrama de constituição dos grupos participantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora, pesquisa de campo 2015. 

 

3.4 PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS 

 

 Para Yin (2016), a pesquisa qualitativa procura integrar e apresentar dados 

de diversas fontes de evidência e utiliza o termo protocolo para indicar um conjunto 

mais amplo de procedimentos e de perguntas a ser adotado pelo pesquisador na 

interação com a fonte de evidência, não sendo apenas um instrumento de coleta de 

dados. O protocolo aumenta a confiabilidade da pesquisa e orienta o pesquisador na 

condução do estudo de caso. 

No estudo de caso, a fonte de coleta dos dados sobre um indivíduo pode ser 

obtida por meio de um comportamento, de atitudes e de percepções individuais ou a 

partir de uma organização por obtenção de registros de arquivos (YIN, 2015). Para a 

coleta de dados, em cada fase da pesquisa, foram utilizados três protocolos 

específicos: uma planilha para coleta dos registros de TB no banco de dados do 

SINAN estadual; entrevista qualitativa semiestruturada e diário de campo. 
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3.4.1 Planilha para coleta de registros de tuberculose no SINAN estadual 

 

A planilha para coleta dos registros de TB no banco de dados do estado do 

RN foi elaborada com base na ficha de investigação da TB (FII TB), adotada pelo 

MS (BRASIL, 2014), para notificação dos casos de TB e também por dados que 

fossem relevantes para o estudo. 

O instrumento foi elaborado em forma de planilha no programa Office Excel 

2013® e abrangeu dados gerais relacionados a: município de notificação, unidade de 

saúde notificadora, data do diagnóstico; dados de identificação (idade da criança na 

data da notificação, sexo, raça/cor, escolaridade); dados de residência (município e 

zona); antecedentes epidemiológicos (tipo de entrada e institucionalizado); dados 

clínicos (raio X, PPD, forma da TB, se extrapulmonar qual o tipo e os agravos 

associados). Quanto aos dados laboratoriais, foram coletados: resultados de 

baciloscopia de escarro e de outro material, cultura de escarro e de outro material, 

exame de HIV e histopatologia. Quanto ao tratamento, data de início, drogas 

utilizadas, indicação do TDO e número de contatos da pessoa. 

Esse instrumento foi utilizado após autorização da coordenação estadual de 

TB para realização do estudo. Foi marcada com antecedência uma visita com a 

coordenadora do programa estadual de TB. Nesse contato, a pesquisadora foi 

recebida pelo responsável do setor de TB, de maneira educada e acolhedora. Na 

ocasião, foi explicada a proposta do estudo, os objetivos e a metodologia. Após a 

leitura e a assinatura do termo de compromisso de utilização de dados em banco de 

dados, o responsável pelo setor disponibilizou o computador, que dispunha do 

programa SINAN-TB e se colocou à disposição para sanar as dúvidas que 

surgissem. A partir da consulta ao programa, foram identificados os nomes dos pais, 

seus endereços e os serviços de saúde que acompanhavam essas famílias nos 

municípios selecionados, para que, com essas informações, posteriormente, fosse 

realizada a entrevista com os pais e com as enfermeiras. 

A escolha por trabalhar com o banco de dados do SINAN estadual e não o 

SINAN nacional se deu pela facilidade e proximidade em obter a identificação dos 

responsáveis e os endereços das famílias das pessoas menores de 15 anos com TB 

nos dois municípios selecionados. O SINAN é uma ferramenta importante para 

planejamento, coordenação, supervisão, bem como para decisão estratégica da 
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intervenção. Em relação aos dados provenientes do banco de dados estadual, estes 

foram digitados, armazenados e analisados por meio do programa Office Excel 

2013®.  

De posse das informações, foram realizadas visitas nas UBS notificadas 

para conversar com as enfermeiras que participavam do programa de TB a que as 

famílias estavam adscritas, apresentar o projeto de pesquisa, convidar para 

participação no estudo e solicitar a colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) na localização dessas famílias, além de pedir autorização para realização da 

entrevista na unidade de saúde, casos os participantes aceitassem. 

 

3.4.2 Entrevista qualitativa 

   

A entrevista é uma conduta verbal, um relato que faz o entrevistado sobre o 

significado, em sua mente, do que aconteceu e/ou está por ocorrer. O que o 

entrevistado diz, mais do que o que ele pensa, é o seu comportamento manifesto 

(FLICK, 2009). 

Na entrevista qualitativa, a relação pesquisador e participante não segue um 

roteiro rígido. Deve ser realizada de modo conversacional a fim de oportunizar as 

relações bidirecionais e atingir o objetivo de representar um mundo social complexo 

sob a perspectiva de um participante. No entanto, para conversar com êxito, o 

pesquisador deverá falar moderadamente, ser não diretivo, manter-se neutro e ter 

uma boa relação com o entrevistado (YIN, 2016). 

Para melhor orientar o pesquisador, pode-se utilizar um protocolo que 

contenha um pequeno subgrupo de temas, seguidos por breves sondagens e 

perguntas de seguimento. Quando usado adequadamente, o protocolo de entrevista 

serve como um guia de conversação (YIN, 2016). 

Neste estudo, foi utilizada a entrevista qualitativa semiestruturada, com 

áudio. A gravação foi utilizada com o fim de obter um registro naturalista dos 

eventos. Os participantes eram informados sobre a gravação, mas o ideal é que 

esqueçam a presença do gravador e a conversa ocorra naturalmente (FLICK, 2009). 

No primeiro contato com os entrevistados, foi explicado o motivo da visita, 

realizado o convite para participar da pesquisa e, no caso do aceite, foram definidos 

o local e o horário da entrevista, de forma que se eles se sentissem mais à vontade 

e em privacidade para realizá-la.  
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A inclusão na pesquisa das unidades de análise (pais, enfermeiras e 

coordenadores) foi realizada após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e a assinatura. Nesse documento, em linguagem simples, os 

participantes foram informados sobre: objetivo da pesquisa, seus procedimentos, 

riscos, desconfortos e benefícios, garantia do anonimato e direito de participarem ou 

não e também de desistirem em qualquer momento da pesquisa, sigilo dos dados e 

guarda do material coletado sob a responsabilidade do coordenador da pesquisa por 

um período de cinco anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

(Apêndice A). 

Nessa ocasião, foi solicitada também a permissão para que a entrevista, um 

dos instrumentos de coleta de dados, fosse gravada, após a leitura e assinatura do 

termo de concordância com a gravação. Apenas um enfermeiro se recusou a gravá-

la (Apêndice B). Todas as entrevistas foram realizadas pela doutoranda em horários 

e locais definidos pelos entrevistados, sendo 16 em locais de trabalho (pais e 

profissionais), sete em residências (pais) e duas nas UBS (pais), todas em horário 

diurno. 

Essas entrevistas foram realizadas utilizando um roteiro norteador 

organizado em dois blocos: o bloco 1, que continha os dados de identificação dos 

participantes; e o bloco 2, com as perguntas norteadoras direcionadas a explorar o 

objeto do estudo, além de tópicos principais que foram abordados no decorrer da 

entrevista. 

Após o preenchimento dos dados de identificação, a entrevista dos pais era 

iniciada pela seguinte pergunta norteadora: fale-me sobre o percurso/itinerário que o 

(a) senhor (a) realizou, desde os primeiros sintomas da TB no seu filho(a) até o 

encerramento do caso (Apêndice C). A pergunta norteadora com as enfermeiras foi: 

Fale-me como funciona o programa de TB aqui na UBS; a do Coordenador estadual 

do PCT foi: fale-me como o programa de TB está sendo desenvolvido pela gestão 

aqui no estado do Rio Grande do Norte; a entrevista com os coordenadores 

municipais era iniciada com o seguinte questionamento: fale-me como o município 

de [...] está desenvolvendo o PCT. À medida que as respostas iam surgindo, novos 

questionamentos eram feitos no intuito de abranger em maior profundidade o objeto 

do estudo (Apêndices D e E). 

As entrevistas foram gravadas em um gravador de voz digital, salvas no 

computador e transcritas pela pesquisadora com a colaboração de uma pessoa 
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treinada para esse serviço utilizando alguns códigos adaptados de Marcuschi (1999) 

e apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Resumo de sinais utilizados na transcrição da entrevista. 

Comportamentos/ações  Sinais 

1. Pausas e silêncios  (+) ou o tempo da pausa 

2. Palavra usada com ênfase Transcreve em MAIÚSCULA. 

3. Truncamento  / Usa-se quando há um corte na fala  

4.Alongamento de vogal  :: usa-se quando ocorre uma extensão da 
vogal (ex: e::le) 

5. Comentários do transcritor ((riso)) ((choro)) ((voz embargada)) 
Fonte: Adaptado de Marcuschi (1999). 

 
O tempo de duração das entrevistas, com os pais, foi de 26 a 52 minutos 

(média de 40 minutos), com as enfermeiras de 23 a 54 minutos (média de 35 

minutos) e com os gestores de 48 a 56 minutos (média de 53 minutos). Após a 

transcrição de cada entrevista, realizou-se uma leitura atenta com a finalidade de 

identificar erros de termos e vícios de linguagem.  

Vale salientar que os dados de identificação dos participantes do estudo, os 

endereços das famílias, os nomes de instituições de saúde e de pessoas citadas 

pelos entrevistados ficaram sob sigilo da coordenadora da pesquisa.  Com o objetivo 

de apresentar a identidade dos participantes do estudo, cada pai/mãe foi identificado 

com a letra “C” e o número de sequência da entrevista – C1, C2...C11; a enfermeira 

foi identificada com a letra “E” e o número de sequência da entrevista – E1, 

E2...E11; o coordenador do PCT com a letra “G” e o número de sequência da 

entrevista – G1, G2 e G3. O entrevistador foi identificado com a letra “P”. Para 

resguardar o sigilo das instituições de saúde, dos estabelecimentos comerciais e dos 

nomes de profissionais citados pelos entrevistados, foram utilizados colchetes 

indicando o tipo da instituição de saúde ou a função do profissional seguido por uma 

letra maiúscula do alfabeto, como no exemplo a seguir: [hospital Z] ou [médico H]. 

As entrevistas constituíram a base empírica do estudo. 

 

3.4.3 Diário de campo 

 

Neste estudo, imediatamente após cada encontro, eram feitas anotações 

referentes a impressões, sentimentos, hipóteses e descrições da experiência vivida 

pelos participantes, sob a visão do pesquisador em um diário de campo. Esse é um 
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valioso instrumento de registro para o pesquisador. Nele, as anotações das 

impressões deverão ser registradas após a conclusão do contato individual de 

campo e devem se relacionar ao processo de abordagem do campo, às experiências 

e aos problemas no contato com os entrevistados e à aplicação dos métodos; além 

de fatos importantes ou questão de menor relevância, que também devem ser 

incorporados (FLICK, 2009).  

As anotações de campo foram de natureza descritiva e reflexiva, conforme 

recomendado por Triviños (2009). O Quadro 3 mostra uma das anotações realizadas 

no Diário de campo do estudo, durante a entrevista com um pai. Esse modelo foi 

seguido com os demais participantes do estudo.  

 

Quadro 3 – Anotação em Diário de campo após entrevista com um pai. 
Diário de campo: Entrevista realizada em 08/05/2015 com um pai 

Às 17h10min. do dia oito de maio de 2015, com a ajuda da enfermeira zz da UBS 
XX, entrei em contato com o pai YY para solicitar sua participação no nosso 
estudo. A enfermeira já havia me avisado que era uma família com melhor poder 
aquisitivo e que não aceitavam o diagnóstico de TB da filha. No primeiro contato 
pelo telefone ele se recusou a participar da pesquisa justificando que a filha não 
teve TB e assim não poderia falar sobre o processo de acompanhamento porque 
não havia vivenciado esses momentos. Mesmo assim, insisti para ter um 
momento presencial e assim poder explicar melhor o estudo e fui atendida! 
Nesse mesmo dia, fui procurá-lo no trabalho, onde desempenhava a função de 
gerente. Demonstrou ser um homem educado, simpático e religioso. 
Conversamos e marcamos para o dia seguinte a entrevista. No dia da entrevista, 
marcada para o mesmo local de trabalho, por volta das 17h, nos reunimos em 
uma sala confortável, com ar condicionado, mas de acústica ruim. Antes mesmo 
de eu explicar os procedimentos da pesquisa (finalidade, TCLE, gravação de 
voz), ele começou a justificar o porquê de não acreditar que a filha teve TB, 
nesse momento se mostrava muito apreensivo ao falar desse assunto, 
gesticulava as mãos, se mexia na cadeira. Pedi licença, expliquei sobre os 
procedimentos éticos e iniciamos a entrevista com a pergunta norteadora. Ao 
passo que ia falando sobre a doença da filha se emocionava repetidas vezes, por 
meio do choro, voz embargada e pausas para beber água; em alguns momentos 
falava pausadamente como se estivesse relembrando as vivências e o olhar 
parecia distante. No decorrer da entrevista observei que a família estava 
vivenciando momentos difíceis de doenças com a esposa, por isso ela não pôde 
acompanhar o tratamento da filha. Enfatizava sempre que a filha não teve TB 
porque ela não apresentava as características de uma pessoa com a doença, até 
porque eles têm uma boa condição econômica e plano de saúde.  Ao falar sobre 
o diagnóstico, usou com cautela as palavras a se referir ao médico que fez o 
diagnóstico da filha, não acreditando na doença. A entrevista durou cerca 
47min47seg. Fomos interrompidos pelos funcionários duas vezes e ele teve que 
se ausentar da sala por duas vezes também. A acústica da sala não era boa uma 
vez que escutávamos o barulho das salas ao lado, ainda prejudicado pelo baixo 
tom de voz dele, talvez para não ser ouvido pelos colegas. A família possuía 
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plano de saúde e só conheceu a UBS devido a doença da filha. Mas, ele fez 
questão de enfatizar e elogiar o SUS uma vez que estudou sobre o sistema para 
concurso público de nível superior da área da saúde, o que me deixou surpresa. 
Acredito que ele tem vergonha de falar para outras pessoas que a filha teve TB e 
receio, devido a sua condição financeira, em utilizar a UBS, porque estava 
sempre se justificando. Ao final da entrevista se mostrou mais relaxado, 
descontraído e até sorria, agradeci sua participação e saí da empresa super feliz 
por ter conseguido realizar a minha primeira entrevista e ter tido o empenho da 
enfermeira da UBS para que eu conseguisse entrevistar aquele pai!! 
Fonte: Da autora, pesquisa de campo 2015. 

 

À medida que os dados iam sendo coletados, observou-se que a interação 

com os participantes poderia ser melhor. A profundidade das entrevistas foi 

melhorando e as anotações de campo foram ficando mais ricas em detalhes, que 

foram imprescindíveis para a compreensão das falas dos participantes e o 

entendimento da comunicação não verbal. No estudo, as fontes de evidências 

utilizadas convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas, o que 

aumenta substancialmente a qualidade do estudo (YIN, 2015). 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados com base no método da Análise de Conteúdo, 

que é considerado um conjunto de técnicas de análise das comunicações que “visa 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens" (BARDIN, 2011, p. 48).   

Os procedimentos orientados pela análise de conteúdo para trabalhar com o 

material coletado são: a descrição analítica, entendida como o resumo do tratamento 

da informação contida nas mensagens; a inferência, que é uma operação lógica pela 

qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já 

aceitas como verdadeiras, sendo um procedimento intermediário entre a descrição e 

a interpretação; e a interpretação, quer dizer, a significação concedida às 

características do texto (BARDIN, 2011). 

Esses procedimentos são desenvolvidos em fases e a organização dessas 

fases ocorreu em “três polos conhecidos como a pré-análise; a exploração do 

material e o tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação” (BARDIN, 

2011, p. 125). A pré-análise é a fase em que o material é organizado para ser 
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analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. 

Nessa etapa, foi feita a transcrição e a organização das entrevistas e a leitura 

flutuante para poder identificar o sentido geral das informações obtidas e refletir de 

forma ampla e geral sobre o conteúdo das entrevistas (BARDIN, 2011). 

A fase seguinte do referencial metodológico foi a exploração do material. 

Nela, foi realizada uma leitura exaustiva de cada entrevista para proceder à 

codificação aberta dos discursos. Essa é a fase da descrição analítica, a qual diz 

respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo 

aprofundado, orientado pelas hipóteses e pelos referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização são básicas nessa fase (BARDIN, 

2011). 

A fase de exploração do material deste estudo foi realizada com a inserção 

das entrevistas no Scientific Software Atlas ti versão 7.5.6 sob a licença 76433-

7A304-9CE81-4Z4F1-0024L, utilizado para análise de dados qualitativos. O conjunto 

dos três grupos de entrevistas (pais, enfermeiras e gestores) foi organizado em uma 

única Unidade Hermenêutica, que funciona como um arquivo onde se pode 

armazenar todos os dados de um único projeto. Cada entrevista (transcrição) 

utilizada no processo da codificação recebe a denominação de Primary Documents 

pelo software.  

A Codificação é o processo de transformação sistemática dos dados brutos 

do texto por procedimentos de recorte (escolha das unidades de registro e de 

contexto), classificação e a agregação (escolha das categorias), que permite atingir 

uma representação do conteúdo ou da sua expressão (BARDIN, 2011). A unidade 

de registro é o menor recorte de ordem semântica que se liberta do texto, podendo 

ser uma palavra-chave, um tema, objetos, entre outros. Já a unidade de contexto 

deve fazer compreender significação da unidade de registro, tal qual a “frase para 

palavra e o parágrafo para o tema” (BARDIN, 2011, p. 137). 

Durante a leitura das falas, frase a frase, selecionavam-se as citações 

(quotations) que são pequenos trechos ou frases passíveis de análise as quais eram 

relacionadas a um determinado código (codes) criado com base nos referenciais 

teóricos e empíricos. Uma demonstração dessa atividade pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5 – Tela do Atlas.ti com entrevista transcrita, citações e os códigos criados à direita. 

 
Fonte: Dados da autora (2015). 

 
Após a codificação do material, foi realizada uma leitura cuidadosa com a 

finalidade de apreender os elementos que integravam o objetivo de estudo para, 

então, realizar a categorização. 

A categorização é uma operação de classificação de elementos (comuns) 

organizados segundo critérios previamente definidos, que podem ser semânticos, 

sintáticos, léxicos e expressivos; e as categorias são classes que reúnem um grupo 

de elementos (unidades de registro, na análise de conteúdo) sob um título geral. O 

intuito é chegar a uma representação do conteúdo ou expressão do texto. As boas 

categorias devem ter exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e 

fidelidade e produtividade (BARDIN, 2011). 

Para uma aplicabilidade coerente do método, de acordo com os 

pressupostos de uma interpretação das mensagens e dos enunciados, a análise de 

conteúdo deve ter como ponto de partida uma organização. Para este estudo, foram 

consideradas duas categorias gerais:  “O percurso das pessoas menores de 15 anos 

com TB na Rede de Assistência à Saúde” e as “Facilidades ou dificuldades para o 

acesso à Rede de Atenção à Saúde”. Essas categorias foram elaboradas 

previamente, tendo como base estudos de Starfield (2002), o Manual de 

recomendações para controle da TB no Brasil (BRASIL, 2011b) e as diretrizes da 

Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012a).  
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Outras categorias surgiram devido a frequentes recorrências entre os 

entrevistados. A organização das falas fez surgir uma unidade temática central 

denominada: O acesso das pessoas menores de 15 anos com TB na percepção dos 

pais, profissionais e coordenadores do PCT. Para tanto, seguiu-se uma trajetória de 

idas e vindas aos objetivos, às questões de pesquisa e ao referencial teórico e 

metodológico que conduziu a essa interpretação e resultou na construção de três 

categorias ou blocos discursivos, com suas subcategorias, demonstrados no Quadro 

4. 

 

Quadro 4 – Categorias e subcategorias do estudo. 
UNIDADE TEMÁTICA CENTRAL 

O acesso das pessoas menores de 15 anos com TB na percepção dos pais, 
enfermeiras e coordenadores do PCT 

Categorias Subcategorias 

2. A experiência da 
tuberculose: fatores que 
dificultaram e facilitaram o 
acesso 

2.1 Acesso geográfico 
2.2 Acesso organizacional 
2.3 Acesso econômico 

3. O estigma e o preconceito 
da tuberculose na família e na 
sociedade 

3.1 A omissão do diagnóstico: medo da rejeição 
3.2 O sofrimento não é apenas do corpo é social 
e cultural 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Após a criação das categorias, foram realizados o tratamento dos resultados 

e sua interpretação. Os resultados brutos devem ser "tratados de maneira a serem 

significativos e válidos”, para então propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objetivos, para construção do conhecimento científico sobre o objeto 

pesquisado (BARDIN, 2011, p. 131). As observações coletadas pelo diário de campo 

complementaram a análise e a discussão dos resultados. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para o desenvolvimento dos procedimentos de campo, foram enviados 

ofícios às duas Secretarias Municipais de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde 

Pública do RN, onde a pesquisa se desenvolveu, solicitando autorização para sua 

realização. Anexou-se aos ofícios o projeto a ser analisado para que tomassem 

ciência dos serviços envolvidos e dos documentos a ser trabalhados.  



63 
 

Após a anuência dos órgãos públicos, o projeto de pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes da UFRN e aprovado de acordo com Parecer nº 978.361 e CAE 

38465414.2.0000.5292 (Anexos A, B, C e D). De posse da aprovação do CEP, os 

dados foram coletados respeitando todos os preceitos éticos recomendados 

internacionalmente, no que diz respeito à pesquisa com seres humanos, bem como 

respeitou todas as diretrizes legislativas brasileiras vigentes na Resolução n. 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta 

pesquisas com seres humanos. 

Os participantes que atenderam os critérios de inclusão foram convidados a 

participar do estudo livremente. Nenhum participante teve custos ou recebeu 

pagamento pela participação. A desistência em qualquer momento da pesquisa foi 

garantida. Todos os que aceitaram participar assinaram o TCLE composto por duas 

vias, assinadas pelo pesquisador e pelo entrevistado. Cada um permaneceu com 

uma via do documento. 

Ressalta-se que os danos previsíveis com a pesquisa foram evitados, não 

envolvendo riscos de natureza física ou psicológica, nem acarretou implicações 

institucionais aos participantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Para compreender o caso deste estudo – acesso de pessoas menores de 15 

anos com TB aos serviços de saúde, os resultados e as discussões serão 

apresentados em duas partes. Na parte 1, serão abordadas as Características dos 

participantes; e na parte 2, as Categorias e subcategorias de análise.   

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 

  

 A caracterização dos participantes do estudo está organizada em três 

blocos: caracterização dos pais, caracterização das pessoas menores de 15 anos 

com TB e caracterização das enfermeiras e dos coordenadores dos PCT. 

 

4.1.1 Os pais: quem eram e como viviam 

 

A Tabela 1 apresenta as características dos pais das pessoas menores de 

15 anos com TB. Os dados foram obtidos durante as entrevistas. Dos 11 

participantes do estudo, todos eram pais biológicos, residiam em zona urbana, 

sendo oito no município A e três no município B. Dos que residiam no município A, 

cinco são do Distrito Sanitário Leste e três do Distrito Sanitário Sul. Essa informação 

chama a atenção pelo pequeno número de notificação de TB em menores de 15 

anos, nos Distritos Sanitários Norte 1 e 2 (foram três notificações neste estudo, mas 

duas foram excluídas) e não houve nenhuma notificação do Distrito Sanitário Oeste, 

distrito onde se concentrava a maioria das notificações de TB em adultos do 

município A, em estudo realizado sobre o perfil da TB nesse município no ano de 

2012 (CAVALCANTE; SILVA, 2013). 

É importante ressaltar que a TB no adulto sinaliza para a busca da TB em 

crianças, o que não foi identificado nos Distritos com maior número de notificações 

no município A. Esse fato pode indicar uma subnotificação da TB em pessoas 

menores de 15 anos nesse município, relacionado, provavelmente, às falhas na 

busca dos contatos de TB.  

Quanto ao sexo, houve predomínio do feminino (n=9), corroborando os 

estudos de Oliveira e Veríssimo (2015) e de Silva, Santos e Almeida (2014). Essa 
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diferença de gênero pode estar relacionada a uma questão cultural em que a 

mulher, historicamente, identifica-se com o cuidado à casa e aos filhos.  

Foi observada também a situação conjugal dos pais, que referiram ser 

casados (n=8) e ter idade entre 31 a 49 anos (n=8). A literatura identifica que a 

presença de um companheiro ajuda no cuidar, possibilitando uma interação maior 

entre pai/mãe/filho (OLIVEIRA; BRITO, 2009).  

No estudo, dois pais, do sexo masculino, acompanharam suas filhas durante 

o processo do diagnóstico e da internação por TB, que foi justificado pela internação 

da esposa de um deles devido a um acidente vascular encefálico e o outro pela 

esposa estar amamentando e sua filha estar com varicela. Mesmo assim, em alguns 

momentos, como na higienização das crianças internadas, os cuidados eram 

intercalados por amigas e tias da família conforme a Tabela 1. 

Sendo a mãe/mulher a principal cuidadora da casa e dos filhos, em algumas 

circunstâncias, o pai assume essa função, esporadicamente, para suprir o cuidado 

necessário (DEZOTI et al., 2015). Porém, a literatura tem demonstrado que a figura 

paterna tende a estar cada vez mais próxima de seus filhos, com maior participação 

dos pais compartilhando vários aspectos da vida de suas crianças, tanto do ponto de 

vista emocional, social, quanto do cognitivo. Reforça ainda que a participação efetiva 

do pai na vida de um filho promove segurança, autoestima, independência e 

estabilidade emocional (BENCZIK, 2011).  

No que se refere ao nível de escolaridade, o ensino médio (n=6) foi o mais 

evidenciado, sendo quatro com ensino médio completo e dois incompleto. Uma mãe 

referiu ter o ensino fundamental incompleto, mas não saber ler, o oposto de outros 

dois pais que possuíam graduação e, um desses, pós-graduação.  

A escolaridade é um indicador que está diretamente relacionado às 

condições de vida da população. No Brasil, ainda se verifica uma elevada taxa de 

analfabetismo em cerca de 13 milhões de pessoas. Para os que têm idade de 15 

anos ou mais, esse índice está em declínio desde 2001 (12,4% em 2013, para 8,1% 

em 2014), o que corresponde a uma redução de 2,5 milhões de analfabetos (IBGE, 

2015c).     

Neste estudo, buscou-se conhecer a religião dos participantes. Esse 

conhecimento se faz importante uma vez que, em muitos países do mundo, a 

religião tem uma forte influência sobre o comportamento da dieta e da saúde das 

pessoas, fato evidenciado em estudo realizado no sul da Ásia sobre determinantes 
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sociais e HIV-TB (GHOSE; ZHAOHUI; ZHIFEI, 2014). Em outras culturas, a religião 

e a fé têm um papel importante na aceitação e no tratamento da doença. Neste 

estudo, todos os pais referiram possuir uma religião, sendo seis católicos e cinco 

evangélicos. 

 
Tabela 1 – Pais de pessoas menores de 15 anos com tuberculose, segundo as características 
sociodemográficas (n=11). Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

(Continua) 

Variáveis n (11) N (%) 

Sexo   
   Feminino 9 81,8 
   Masculino 2 18,2 
Faixa etária1   
   20 – 30 3 27,2 
   31 – 40 4 36,4 
   40 – 50 4 36,4 
Situação conjugal   
   Casado 8 73 
   Solteiro 1 9 
   Separado 1 9 
   Viúvo 1 9 
Escolaridade   
   Ensino Fundamental incompleto 3 27,2 
   Ensino Médio incompleto 2 18,2 
   Ensino Médio completo 4 36,4 
   Ensino Superior completo 1 9 
   Pós-graduação 1 9 
Religião   
   Católica 5 45,5 
   Evangélica 6 54,5 
Ocupação   
  Empregada doméstica diarista 3 27,2 
  Vendedor ambulante 2 18,2 
  Secretaria executiva 2 18,2 
  Gerente de vendas 1 9 
  Eletricista 1 9 
  Engenheiro  1 9 
  Desempregado 1 9 
Renda familiar   
 < 1 salário mínimo 3 27,2 
 < 1 salário mínimo + bolsa família2 3 27,2 
   1 a 2 salários mínimos 3 27,2 
 > 5 salários mínimos 2 18,4 
Moradia   
   Própria 5 45,6 
   Alugada 3 27,2 
   Cedida 2 18,2 
   Familiares 1 9 
Nº de cômodos da casa   
   Até 3 3 27,2 
> 3  8 73,8 
Nº de moradores    
   Até 4 6 54,5 
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Tabela 2 – Pais de pessoas menores de 15 anos com tuberculose, segundo as características 
sociodemográficas (n=11). Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

(Conclusão). 

Variáveis n (11) N (%) 

  5 a 8 4 36,5 
   17 1 9 
Doenças familiares referidas    
   Câncer 5 45,6 
   Hipertensão 8 73,8 
Hábito de consumo de drogas3   
   Álcool 5 45,6 
   Cigarro 4 36,5 
   Drogas ilícitas  5 45,6 
Casos de TB na família4   
   Sim 7 63,8 
   Não 4 36,5 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
1 
Em anos 

2 
Salário mínimo vigente em 2015 era de R$ 788,00 e valor do bolsa família em 2015 por 

criança/adolescente (0-15 anos) era de R$ 35,00.(Disponível em: 
<http://calendariobolsafamilia2015.com.br/bolsa-familia-valor/>. Acesso em: 12 nov. 2015). 
3
 Os pais responderam a mais de um hábito de consumo 

4 
Considerou-se familiar as pessoas de convívio na residência 

 
 

 Quanto à ocupação, o trabalho informal prevaleceu (n=7), sendo 

desenvolvido em sua maioria por vendedores ambulantes e faxineiras, o que é 

demonstrado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2014), a qual 

identificou que em relação à inserção no mercado de trabalho, a proporção de 

empregados caiu 1,0 ponto percentual, passando de 62,3% em 2013 para 61,3% em 

2014, enquanto os trabalhadores por conta própria (21,1 milhões) cresceram de 

20,7% para 21,4% (IBGE, 2015b). 

Em relação à renda familiar, verificou-se que as famílias recebem menos de 

um salário mínimo (n=3), e menos de um salário mínimo com ajuda social do 

governo (n=3), o que não favorece a compra da casa própria por algumas famílias 

(n=5). No entanto, apesar de fazerem parte do grupo dos 10% com menor renda 

domiciliar per capita, esse grupo apresentou, no ano de 2014, um aumento real de 

6,2%, denotando queda da desigualdade na distribuição do rendimento domiciliar 

per capita. A PNAD (2014) também se verificou que houve um aumento de 0,6 ponto 

percentual no número de domicílios alugados e que houve uma leve queda no índice 

de Gini (de 0,495 para 0,490), que mede o grau de concentração de renda, variando 

de zero (perfeita igualdade) a um (a desigualdade máxima) (IBGE, 2015b). 

  A Tabela 1 demonstra ainda que o número de cômodos das casas era 

maior que três (n=8) e o número de pessoas que moram na residência era de até 

http://calendariobolsafamilia2015.com.br/bolsa-familia-valor/
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quatro (n=6). Constatou-se também que em uma casa residiam 17 pessoas e 

dessas, três já haviam desenvolvido a TB.  

Sabe-se que as condições de vida da população têm uma forte influência na 

disseminação da TB. Pequenos ambientes, úmidos, fechados e com aglomerados 

de pessoas favorecem a transmissão da doença que ocorre por via aérea (BRASIL, 

2014a; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2010). Para melhorar as condições de 

moradia da população no Brasil, o governo instituiu o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social pela Lei Federal nº 11.124/2005 que centraliza todos 

os programas e projetos destinados à habitação de interesse social. Essa política se 

mostra essencial para o enfrentamento e o controle da TB, uma vez que as 

condições de moradia são um fator fundamental para o adoecimento, tornando a 

pessoa mais ou menos vulnerável à doença (OPAS, 2015). 

A existência desse sistema se justifica pelos aglomerados urbanos nas 

grandes cidades. Estudo realizado no Rio de Janeiro identificou que o crescimento 

do número de pessoas morando em uma mesma casa, muitas com apenas um 

cômodo pequeno, enfrentam a situação de crianças dormindo amontoadas; e 

mesmo aquelas que possuem berços, devem ser suspensas para o alto dos 

barracos para evitar que sejam mordidas pelos ratos enquanto dormem 

(GUIMARÃES et al., 2011).  

 No que diz respeito aos hábitos de consumo de drogas (lícitas e ilícitas), a 

Tabela 1 mostra que, em algumas famílias (as mais carentes), mais de uma droga 

foi consumida, sendo a maconha e o crack, drogas ilícitas, as mais utilizadas (n=5) 

principalmente por pais e filhos. Foi citado também o uso do álcool (n=5) e do cigarro 

(n=4). Quatro referiram não consumir nenhum tipo de droga. A abordagem desse 

tema pelos pais foi feita de maneira simples, sem constrangimento e em alguns 

casos na presença das crianças e de outros familiares. 

De acordo com a revisão sistemática realizada por Rehm et al. (2009), 

evidências epidemiológicas indicam que o consumo regular e excessivo de álcool 

constitui um fator de risco para a incidência e a reinfecção da TB. Esse consumo de 

álcool pode estar associado a um estilo de vida que possibilita a potencialização da 

capacidade de contaminação pela micobactéria. 

Em relação ao tabaco, a OMS afirma que o seu uso aumenta o risco de as 

pessoas adoecerem e morrerem por TB e que mais de 20% dos casos da doença 

são atribuídos ao tabagismo (WHO, 2015c). Assim, percebe-se que o cigarro 
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aparece como um potencial fator de confundimento para o diagnóstico da TB no 

adulto e consequentemente na criança, pelo fato de os sinais e sintomas da TB 

serem confundidos com alguns sinais causados pelo uso constante do tabaco. 

Estudo realizado no Peru evidenciou que crianças menores de 16 anos expostas às 

pessoas com TB e que fumavam aumentaram em duas vezes o risco de 

desenvolver a TB latente quando comparadas às crianças da mesma idade expostas 

às pessoas com TB não fumantes (HUANG et al., 2014).  

Além desses problemas, os entrevistados referiram que as doenças crônicas 

mais frequentes na família são a hipertensão arterial (n=8) e o câncer (n= 4) e sete 

pais comentaram haver casos de TB na família. Segundo pesquisa realizada pelo 

IBGE em 2013, a proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que apresentam 

diagnóstico de hipertensão arterial no Brasil foi de 21,4% e o câncer, nessa faixa 

etária, foi estimado, em 2013, em 2,7 milhões de adultos, que afirmaram ter o 

diagnóstico médico da doença no país (IBGE, 2014b). A condição de vida familiar 

incide diretamente no crescimento e no desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes que ficam sujeitos ao ambiente familiar e social em que estão 

inseridos. 

 

4.1.2 Caracterização das pessoas menores de 15 anos com TB: o que mostrou 

a ficha de investigação epidemiológica da Tuberculose 

 

 A Tabela 2 mostra a caracterização das pessoas menores de 15 anos com 

TB de acordo com a ficha epidemiológica de investigação e das entrevistas 

realizadas com os pais. No estudo, predominou as pessoas do sexo feminino (n=6). 

A preponderância do sexo feminino em crianças sobre a morbidade de TB é relatada 

na literatura (SILVA; SOUZA; SANT’ANNA, 2014b; VALLADA et al., 2014).  

 Em relação à idade, observou-se que a faixa etária entre 10 a 14 anos (n=4) 

foi a que apresentou maior casos de TB. É importante destacar o número de casos 

da doença em crianças abaixo dos cinco anos de idade (n=5). 

Neste estudo, não houve diferença quanto à cor/raça branca e parda (n=5), 

entretanto, em estudos realizados no Brasil com análise da relação TB/raça/cor, 

tornou-se evidente que a raça/cor indígena foi a que mais concentrou casos em 

adultos e em crianças menores de dez anos (40% dos casos), mostrando que as 

crianças indígenas apresentam uma maior susceptibilidade a adquirir a TB quando 
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expostas à doença (BASTA et al., 2013; VIANA, 2014). Portanto, estratégias efetivas 

das autoridades de saúde devem ser adotadas para o controle da TB, levando em 

consideração as pesquisas realizadas, as regiões com características semelhantes e 

os grupos específicos da doença no país (BASTA et al., 2013; VIANA, 2014). 

Quanto à escolaridade, observou-se que a maioria das pessoas menores de 

15 anos (n=7), neste estudo, ainda não frequentava creches nem fazia parte do 

ensino fundamental, etapa inicial para a entrada no sistema educacional com idade 

de seis anos. Segundo os pais, os filhos permaneciam em suas residências com 

familiares e/ou babás ou nas residências de familiares, a maior parte do dia, 

levando-os a crer que esses adultos foram a provável fonte de transmissão da 

doença para seus filhos.  

A opção de inserir a criança no sistema de ensino brasileiro é proporcionada 

pela Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei nº 

11.274/06, que organizam a educação básica do país em três etapas: a educação 

infantil, realizada em creches, para crianças com até três anos de idade, e nas pré-

escolas, para crianças de 4 a 5 anos incompletos; o ensino fundamental, com 

duração mínima de nove anos, dos 6 aos 14 anos; e o ensino médio, etapa que 

finaliza a educação básica, que tem duração mínima de três anos e oferece uma 

formação geral ao educando, podendo incluir programas de preparação geral para o 

trabalho e, de forma facultativa, a habilitação profissional (BRASIL, 1996, 2006a). 

Cabe, portanto, aos pais decidir, de acordo com a sua necessidade e da criança, a 

ida do filho para a creche ou para a pré-escola, uma vez que essa etapa da 

educação escolar não é obrigatória até os 6 anos de idade. 

 

Tabela 3 – Características clínicas e sociodemográficas das pessoas menores de 15 anos com TB no 
ano de 2014. (n=11). Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

 (Continua) 

Variáveis n (11) N (%) 

Sexo   

   Feminino 6 54,5 

   Masculino 5 45,5 

Idade   
   Até 1 2 18,2 
   2 a 5  3 27,2 
   6 a 9  2 18,2 
   10 a 14  4 36,5 
Raça/cor   
   Branca 5 45,6 
   Parda 5 45,6 
   Sem informação 1 9 
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Tabela 4 – Características clínicas e sociodemográficas das pessoas menores de 15 anos com TB no 
ano de 2014. (n=11). Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

(Conclusão). 
Variáveis n (11) N (%) 

Escolaridade   
   Ensino Fundamental completo (antigas 1ª a 4ª série)  1 9 
   Ensino Fundamental incompleto (antigas 5ª a 8ª série)  3 27,2 
   Não se aplica (sem idade para escola formal) 7 63,8 
Raio X   
   Sim 9 81,8 
   Não 1 9 
   Outra patologia 1 9 
Forma da TB   
   Pulmonar 8 73,8 
Extrapulmonar 2 18,2 
   Pulmonar + extrapulmonar 1 9 
Baciloscopia   
   Positiva  2 18,2 
   Negativa 3 27,2 
   Não realizada 4 36,4 
   Não se aplica 2 18,2 
Cultura   
   Em andamento 1 9 
   Negativa 2 18,2 
   Não realizada 7 63,8 
   Não se aplica 1 9 
Teste HIV   
   Negativo 8 73,8 
   Não realizado 3 27,2 
Esquema terapêutico   
   Rifampicina 10 90,9 
   Isoniazida 11 100 
   Pirazinamida 10 90,9 
   Etambutol 4 36,5 
Tratamento Diretamente Supervisionado   
   Sim 3 27,2 
   Não 5 45,6 
   Sem informação 3 27,2 
Número de contatos registrados   
   1 contato 1 9 
   3 contatos 5 45,6 
   5 contatos 1 9 
   6 contatos 1 9 
  10 contatos 1 9 
  Nenhum contato 2 18,2 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

O quadro clínico epidemiológico da TB visualizado pela ficha de investigação 

da doença revela que todas as pessoas menores de 15 anos do estudo tiveram 

como tipo de entrada na notificação casos novos, ou seja, nunca foram 

diagnosticados com a TB. Em relação aos exames realizados para o diagnóstico da 
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doença, o Raio X foi suspeito em nove casos, a baciloscopia não foi realizada em 

quatro; a cultura foi, mas em apenas três casos; e a histopatologia foi sugestiva de 

TB em um caso (TB pericárdica). Importante relatar que nenhuma criança ou 

adolescente realizou o TRM-TB, novo exame disponível pelo MS para detecção do 

DNA do M. tuberculosis e a resistência do bacilo à droga rifampicina.  

 A forma pulmonar prevaleceu (n=8), seguida da forma extrapulmonar: 

meningoencefálica (causou um óbito) e a pericárdica. Das onze pessoas menores 

de 15 anos com TB, dez realizaram o esquema terapêutico para TB e apenas uma 

realizou o teste terapêutico com a droga isoniazida. O TDO foi indicado para três 

pessoas e o número de contatos registrados variou de nenhum a 10.  

 Conhecer o perfil dos pais e das pessoas menores de 15 anos com TB nos 

municípios prioritários para o controle da doença no estado do RN faz-se relevante, 

uma vez que os fatores determinantes das doenças estão relacionados às condições 

sociais da população: quem são, onde e como vivem.  

 

4.1.3 Conhecendo as enfermeiras e os coordenadores estadual e municipais 

do Programa de Controle da Tuberculose 

 

 A Tabela 3 mostra a caracterização das enfermeiras, das unidades de saúde 

que acompanharam as pessoas menores de 15 anos com TB. Os dados foram 

obtidos durante a entrevista. 

 Uma característica histórica da enfermagem é ser exercida por mulheres em 

cerca de 85% em todo país (COFEN, 2015), dado corroborado por esse estudo, 

visto que os 11 entrevistados eram enfermeiras. A média de idade dos entrevistados 

foi de 45 anos, desenvolviam suas atividades em UBS com ESF (n=7) e a maioria já 

trabalhava com TB há mais de 20 anos. Todos os entrevistados afirmaram ter 

capacitação em TB oferecida pelo serviço.  

Estudos realizados com enfermeiras da atenção básica no Brasil mostram 

resultados semelhantes, com predomínio do gênero feminino, atividades na UBS por 

mais de cinco anos e curso de pós-graduação (CAVALCANTE, 2014; KRAUZER et 

al., 2015; RÊGO et al., 2015). 
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Tabela 5 – Caracterização socioprofissional das enfermeiras que acompanharam as pessoas 
menores de 15 anos no tratamento da TB. (n=11). Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

Variáveis n (11) N (%) 

Idade   
   30 a 40  4 36,4 
   41 a 50 3 27,2 
   51 a 60 4 36,4 
Escolaridade   
   Graduação 5 45,6 
   Pós-graduação lato sensu 6 54,5 
Regime empregatício   
  Estatutário1 8 73,8 
  Celetista2 3 27,2 
Tempo de trabalho no PCT3   
   > 1  1 9 
   1 a 10 4 36,5 
   11 a 20 1 9 
   21 a 30 5 45,6 
Unidade de saúde    
   Saúde da Família 7 63,8 
   Básica de Saúde 2 18,2 
   Mista 1 9 
   Centro de Saúde  1 9 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

1 
O regime estatutário foi concebido para atender as peculiaridades de um vínculo no qual não estão 

em evidência somente os interesses empregatícios mas sim interesses públicos básicos, visto que os 
servidores públicos são os próprios instrumentos da atuação do Estado.  
2 
Regime contratual, resultante da negociação entre as partes.  

 
 

 Em relação ao vínculo empregatício, a maioria trabalhava em regime 

estatutário (n=8), com tempo no serviço público; e no PCT entre 21 a 30 anos (n=5); 

e desenvolviam suas atividades nas UBS com ESF (n=7).  

 De acordo com o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ-AB), 63,7% das unidades de saúde do país são do tipo 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde e possuem um enfermeiro (74,1%) 

compondo a equipe mínima da unidade (BRASIL, 2015b). 

 Quanto à caracterização dos Coordenadores estadual e municipais do PCT, 

observou-se que todos são do sexo feminino, enfermeiras, com graduação (n=1) e 

pós-graduação lato sensu (n=2) e tempo de serviço na coordenação entre três 

meses a cinco anos.  Essa caracterização demonstra a participação efetiva do 

enfermeiro no cuidado às pessoas com TB como também na coordenação dos PCT 

estadual e municipais. Vale salientar que o PCT no município A permaneceu por 

mais de um ano sem coordenador, o que ocasionou problemas de naturezas 

diversas em sua operacionalização.  
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 Os profissionais que trabalham com TB, seja no cuidado seja na 

coordenação dos programas, devem ter qualificação sobre a doença para assim 

proporcionar uma assistência de qualidade aos usuários do sistema de saúde. 

 

4.2 CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DA ANÁLISE 

  

 As categorias e as subcategorias, de acordo com o Quadro 4, têm como 

ponto central as pessoas menores de 15 anos com TB relacionando-se com a 

família, a RAS e a própria TB, vistos na percepção dos pais, das enfermeiras e dos 

coordenadores do PCT. Emergiram, assim, três categorias com suas subcategorias 

denominadas: caminhos percorridos: a busca pelo diagnóstico e tratamento; a 

experiência da tuberculose: fatores que dificultaram e facilitaram a acessibilidade; e 

o estigma e o preconceito da tuberculose na família e na sociedade. 

 

4.2.1 Caminhos percorridos: a busca pelo diagnóstico e tratamento 

 

A categoria Caminhos percorridos: a busca pelo diagnóstico e pelo 

tratamento relata e discute o percurso dos cuidadores de crianças e de adolescentes 

com tuberculose ao adentrar no sistema de saúde dos dois municípios prioritários 

para controle da doença no estado do Rio Grande do Norte. 

 

4.2.1.1 A porta de entrada no sistema de saúde 

 

A subcategoria A porta de entrada no sistema de saúde discorre sobre as 

escolhas dos pais pelo primeiro serviço de saúde diante da necessidade do(a) 

filho(a) e os aspectos que envolvem o acolhimento na unidade de saúde. Nesse 

sentido, um serviço é considerado “porta de entrada” quando a população e a equipe 

o identificam como o primeiro recurso de saúde a ser buscado quando há 

necessidade/problema de saúde (BRASIL, 2007). De acordo com o Decreto nº 

7.508, de 28 de junho de 2011, os serviços de atenção primária; de atenção de 

urgência e emergência; de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto são 

portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas RAS (BRASIL, 2011c).  

Neste estudo, observou-se que os pais procuraram, como porta de entrada 

no sistema de saúde, os serviços de pronto-atendimento (n=6), públicos ou privados; 
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seguido pelos serviços especializados (n=2) e pelo consultório particular (n=2). A 

UBS foi porta de entrada para apenas uma pessoa menor de 15 anos diagnosticada 

com TB (Figura 6). 

 
Figura 6 – Porta de entrada das pessoas menores de 15 anos com TB nos serviços de saúde, em 
dois municípios do Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2015. 

 

A procura dos pais pelo serviço de saúde geralmente ocorreu quando as 

pessoas menores de 15 anos com TB encontravam-se doentes e não apresentavam 

melhora do quadro de adoecimento. Com a situação agudizada, os pais buscavam 

um serviço em que o filho pudesse ter, de uma forma mais rápida, os sinais e os 

sintomas da doença aliviados/amenizados. 

Isso chama a atenção para a organização da RAS, uma vez que, para o 

serviço de pronto-atendimento funcionar oportunamente, é necessário que os pontos 

da RAS atendam essa demanda para evitar superlotação, na maioria das vezes, 

ocasionada por problemas de saúde com resolutividade na APS (AZEVEDO; 

COSTA, 2010). Esses aspectos são enfatizados por estudo nacional e internacional 

sobre acesso de crianças em serviços de urgência e emergência que evidenciaram 

a sua utilização como porta de entrada nos sistemas de saúde (KOVACS et al., 

2005; RODRIGUES, 2012). Isso remete às características dos serviços de urgência 

e emergência que funcionam 24 horas, todos os dias da semana, com pactos e 

fluxos previamente definidos (BRASIL, 2013b).  
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De acordo com Lima e Almeida (2013), as crianças e os adolescentes 

atendidos nos serviços de urgência e emergência, em sua maioria, são provenientes 

de seus domicílios, com problemas de saúde passíveis de resolução nas UBS e que, 

mesmo sendo orientados a procurar outras unidades de saúde, permanecem na 

instituição e se submetem à espera prolongada pelo atendimento.  Vale salientar 

que, em alguns casos, torna-se um problema para o médico ter de devolvê-las à 

UBS sem assistência, pelo risco de ter seu quadro de saúde agravado nos dias 

subsequentes, principalmente em crianças de menor idade e com problemas 

respiratórios (MELO; ASSUNÇÃO; FERREIRA, 2007; MELO; FERREIRA, 2014).  

Estudo desenvolvido com profissionais de saúde sobre diagnóstico da TB, 

tendo como porta de entrada os serviços de pronto atendimento e de atenção 

básica, identificou que esses serviços apresentaram fragilidades em sua estrutura e 

lacunas no processo para identificar os casos de TB, tornando-se necessária a 

qualificação dos profissionais dos serviços de saúde, principal porta de entrada ao 

sistema para atender as reformas setoriais que priorizam o diagnóstico oportuno e o 

controle da TB (ANDRADE, R. et al., 2013).  

 Identificar o hospital (n=3) como porta de entrada no sistema de saúde 

demonstra que esses municípios não atendem a organização em rede, preconizada 

pelo modelo de atenção à saúde adotado em todo país. Nesses municípios, o 

acesso ao hospital deveria ser de forma referenciada por serviços de Pronto-

atendimento, pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) ou por 

serviços especializados. Cabe destacar que os hospitais privados com serviço de 

pronto-socorro recebem a demanda aberta dos planos de saúde ou de particulares. 

Esse é um aspecto que preocupa os profissionais da APS. 

 
A vigilância [municipal] acha o fim, eu também acho, quando um paciente 
começa o tratamento lá pelo Hospital F, que não é para acontecer isso, tem 
que descobrir esses casos realmente e tratar lá na própria unidade, no 
próprio bairro onde mora (E1). 

 

Quanto à porta de entrada das pessoas menores de 15 anos com TB pelos 

serviços especializados infantis, observou-se que os dois serviços, que aparecem 

neste estudo, estavam organizados para atender a população referenciada e 

também uma demanda aberta, o que facilitou o acesso ao atendimento nos dois 

casos. A porta de entrada pelos consultórios particulares pode ter relação com a 

condição socioeconômica das pessoas com TB, haja vista poderem pagar por uma 
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consulta médica ou adquirir um plano de saúde, aquisição feita por quatro famílias 

informantes deste estudo e identificadas nas falas das enfermeiras das APS. 

Um dos resultados que chama a atenção neste estudo é a pouca utilização 

da UBS como porta de entrada. Do total de 11 pais, quatro moravam em áreas 

descobertas pela ESF, todas no município A. Verificou-se, nas anotações do diário 

de campo, que duas famílias, de áreas cobertas pela ESF, não recebiam visitas da 

equipe, talvez devido à boa condição socioeconômica e por residirem em 

condomínios fechados, fator que dificultava o acesso dos profissionais para as 

visitas domiciliares. Esse aspecto foi citado pelos entrevistados desses municípios. 

 

Alguns condomínios não deixam os ACS entrar, dizem que é pela questão 
da segurança, tem medo (...) (G2). 
 
Às vezes o agente de saúde tem dificuldade para entrar nessas casas (...) 
eles [os pais] não querem, dizem que não precisam receber o agente de 
saúde, porque eles têm plano de saúde, entendeu?  (E1). 

 

Ao questionar os pais sobre os motivos de não levar os filhos para serem 

atendidos, primeiramente, na APS, eles relacionaram fatores diversos, sendo um 

deles ter um plano de saúde.  

 
Levei para lá [Pronto-atendimento infantil] porque temos plano de saúde. 
Mas, depois que eu virei concurseiro, estudei muito sobre o SUS e se o que 
está escrito ali ocorresse na prática, ninguém queria outra coisa. Eu, hoje, 
depois de algumas experiências, eu uso o SUS, mesmo tendo plano de 
saúde/ eu descobri uma clínica infantil, achei maravilhosa, fui bem atendido, 
foi rápido, tudo novinho, ar-condicionado, mas tem que primeiro agendar 
para uma consulta pelo posto de saúde do bairro. Mas, nesse caso da 
minha filha, por ter plano de saúde e acostumado a sempre ir para o 
hospital X, fui primeiro para lá, logo para lá (C1). 
 
Ele tinha plano de saúde, então eu levei no pronto-socorro de um hospital 
(C5). 

 

Como se vê, a adesão da família a um plano de saúde reveste os pais de 

segurança para o momento que necessitarem de uma rápida resolutividade do 

problema de saúde do filho. Nesse sentido, eles acreditam na melhor qualidade do 

atendimento e dos recursos ofertados, bem como em fatores como: agilidade, 

disponibilidade e qualificação profissional. Observa-se também, no relato de C1 

sobre o SUS que, mesmo a família sendo cadastrada na ESF, o pai ainda não tem 

conhecimento necessário sobre o modelo de atenção e de funcionamento da RAS, o 

que foi evidenciado na fala de uma enfermeira:  
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Eles têm plano de saúde, inclusive esse pai me deu trabalho ((risos)), 
porque eles têm plano de saúde e não queriam vir à unidade. Então eu que 
tinha que ir lá::  para eles virem aqui, minha filha, ah, demorou (E1). 
 

Esses aspectos nos reportam a estudo desenvolvido por Mesquita Filho, Luz 

e Araújo (2014) em um município brasileiro com cuidadoras de crianças menores de 

dois anos de idade que, apesar de não ser relacionado à TB, os autores verificaram 

que a maioria dos pais era cadastrada na ESF e frequentava os serviços de saúde, 

entretanto, apenas uma pequena parcela buscava os serviços de saúde 

suplementar, o que demonstra semelhança com os resultados deste estudo.  

É importante salientar que mesmo de posse de um plano ou de um seguro 

de saúde, o SUS garante o acesso universal e igualitário a toda a população, uma 

vez que o sistema é constituído também pelo setor de saúde suplementar (planos e 

seguros privados de saúde), o que permite a dupla entrada da população no 

sistema, principalmente por grupos sociais mais favorecidos. Esse aspecto sugere 

que parte da desigualdade no acesso aos serviços de saúde tem como causa essa 

dupla entrada no sistema por indivíduos com capacidade de pagar por esses 

serviços (ANDRADE et al., 2013).  

Ainda em relação aos motivos de não procura pela UBS como porta de 

entrada no sistema, foi relatada a qualidade do atendimento, sendo uma delas o 

serviço de recepção. Esse serviço, em alguma UBS, é realizado por trabalhadores 

que são relocados de suas funções, com excesso de atividades, condições 

inadequadas de trabalho e demonstrações de mal humor. Tais fatores não 

favorecem o acolhimento das famílias com crianças que deveriam ser atendidas por 

meio do reconhecimento das suas necessidades, de escuta qualificada e de boas 

práticas, tornando-se, assim, um momento para a criação do vínculo com a UBS 

(FINKLER et al., 2014).  

 
Porque para mim, agora não, graças a Deus está tudo mais fácil, mas antes 
era muito difícil conseguir uma ficha aqui [na UBS] e uma vez eu fui muito 
mal atendida na recepção. Então, pelo meu estado de saúde, de nervos, se 
vier com ignorância, eu não aguento, aí levei ele para o Hospital P (C4). 

 

Outro fator determinante da escolha da UBS como porta de entrada, para os 

casos suspeitos de TB em crianças, é a organização e oferta dos serviços de 

pediatria. Nesse estudo observou-se que, em certo período do ano o programa de 
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crescimento e desenvolvimento (CD), oferecido por todas as UBS do país, não 

estava disponível para a população, em uma determinada unidade de saúde, fato 

que direcionou às mães à procura pelo hospital de referência.  

 
Na época não estava tendo o CD [programa de acompanhamento do 
Crescimento e desenvolvimento das crianças] aqui na unidade, aí eu 
procurei o Hospital H (C7). 
 
Porque o posto daqui (+) só a misericórdia e como a gente não tinha certeza 
do que o menino tinha/ quando eu vi que o estado dele estava se agravando 
mais, levei para o pronto-socorro [Pronto socorro infantil] (C10). 

 

Esse fato demonstra que a atenção à saúde da criança em UBS está 

ocorrendo de maneira fragmentada, baseada no modelo hegemônico, que influencia 

na atuação de profissionais e de gestores (COSTA et al., 2011). Essa prática irá 

influenciar na resolução dos problemas de saúde da criança na APS, de forma que o 

atendimento torna-se caracterizado por consultas médicas com prioridade nas 

situações agudas, ou seja, com foco na doença, nas queixas e na intervenção para 

a cura (FINKLER et al., 2014).  

Assim, organizar serviços na APS direcionados ao cuidado integral à saúde 

da criança, com ênfase em até os dois primeiros anos de vida é fundamental à 

promoção da saúde e à prevenção de doenças, pontos importantes para um 

adequado crescimento e desenvolvimento, além de fortalecer o vínculo da família 

com a APS.  

Entretanto, há de se considerar que a busca pelos serviços de saúde como 

porta de entrada também perpassa pela percepção que os pais fazem da gravidade 

do estado de saúde do filho. Esse aspecto deriva do grau de sofrimento físico e 

psicológico vivenciado, além de a criança ser vista como um ser mais vulnerável e 

que necessita de cuidados de profissionais de saúde mais acessíveis, com meios 

diagnósticos mais disponíveis e sem necessidade de marcação de consultas, 

características das unidades de pronto-atendimento (RODRIGUES, 2012).  

De acordo com um dos pais: “Porque eu pensei assim, se eu for primeiro 

para o médico, ele vai mandar eu ir para o pronto-socorro, então, eu fui direto para o 

pronto-socorro (C9)”. Esse trecho da fala revela que a mãe, antecipadamente à 

avaliação de um profissional de saúde, faz uma avaliação do filho ao considerar o 

adoecimento como uma emergência e que este deveria ser atendido em um serviço 

de pronto-atendimento. Essa atitude corrobora estudos sobre a procura pelos 
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serviços de pronto-socorro pediátricos, em que a busca por esses serviços estava 

relacionada à percepção das mães sobre o estado de saúde da criança (KOVACS et 

al., 2005; LIMA; ALMEIDA, 2013). 

  Cabe reforçar que os serviços de urgência/emergência, portas de entrada 

para as pessoas menores de 15 anos com sinais e sintomas de TB, deveriam estar 

qualificados, a partir da inclusão dos seus profissionais nos treinamentos e nas 

avaliações dos PCT, para suspeitar e detectar casos de TB (PONCE, et al., 2013), 

bem como para realizar um trabalho de parceria com os demais pontos da rede no 

intuito de reforçar o vínculo da família a sua UBS. 

 As pessoas menores de 15 anos com TB, ao ser atendidas pelo primeiro 

serviço, foram encaminhadas, em sua maioria (n=8), para consultas/internações em 

hospitais infantis; e nos outros casos, foram referenciadas para as UBS. Visualiza-se 

que em apenas um caso, que teve como porta de entrada a UBS, foi realizado o 

diagnóstico da TB sem avaliação de um médico pediatra especialista (Figura 7).  

 Percebe-se também que das 10 pessoas menores de 15 anos com TB que 

precisaram de uma segunda avaliação médica, quatro ainda necessitaram de um 

novo parecer e, dessas, uma adolescente percorreu diversos serviços hospitalares, 

em estado grave, para ser diagnosticada com TB. 

 

Figura 7 – Percurso realizado pelos pais de pessoas menores de 15 anos com TB, na busca pelo 
diagnóstico e tratamento, em dois municípios do Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2015. 

 

 



81 
 

4.2.1.2 Diagnóstico da TB infantil: múltiplos fatores envolvidos 

 

Estima-se que um terço dos casos de TB em todo o mundo ainda não foi 

detectado e o diagnóstico em crianças continua a ser um problema não tratado e 

causa de mortalidade (DORMAN, 2015). Neste estudo, os relatos dos pais das 

pessoas menores de 15 anos com TB propiciaram a compreensão de quanto o 

período de adoecimento foi significante para essas famílias, pois conseguiram 

reconhecer, pelos sinais e sintomas, o momento em que algo de errado acontecia 

com os filhos.  

Os primeiros sinais e sintomas das pessoas menores de 15 anos com TB 

referenciados pelos pais eram gripe, tosse alérgica, febre, perda de peso, cefaleia, 

infecção de repetição e varicela. Alguns pais tratavam esses problemas em casa 

com medicamentos ou procedimentos já usados na rotina da família e, quando não 

havia melhora, procuravam a ajuda de profissionais, principalmente nos serviços de 

pronto-atendimento infantil. No entanto, outros pais protelaram essa procura, como 

pode ser visto nos relatos a seguir: 

 
Eu levei ele para o médico umas duas semanas antes de descobrirem que 
era TB/ já faz o quê:: cinco meses de tratamento, foram umas duas 
semanas antes/ só procurei o serviço uma vez, só uma vez (C2). 
 
Eu pensei que era uma coisa normal que a dipirona, um lambedor, ou uma 
coisa assim ia resolver (+) Ele ficou umas três semanas sentindo dor de 
cabeça, teve febre por duas vezes e dor de cabeça forte, foi quando eu levei 
para o pronto-socorro à noite (C4). 
 
Ele ficou quase duas semanas ou três molinho [com sinais da doença]/ para 
depois eu levar ao médico (C10). 

 

O tempo decorrente entre os primeiros sintomas da TB para a data em que a 

pessoa contata o primeiro serviço de saúde é definido como atraso no diagnóstico 

da TB relacionado à pessoa. Já o tempo entre o primeiro contato com a unidade de 

saúde e a confirmação do diagnóstico de TB é definido como atraso no diagnóstico 

relacionado aos serviços de saúde (SREERAMAREDDY et al., 2009).  

No entanto, não há um consenso sobre um intervalo de tempo aceitável, a 

partir do início dos sintomas da TB até o diagnóstico, mas, pode-se considerar, para 

o controle eficaz da doença, que esse tempo não deve ser maior do que duas ou 

três semanas para o atraso da pessoa e de alguns dias para atraso dos serviços 

(LAMBERT; VAN DER STUYFT, 2005). 



82 
 

Neste estudo, o tempo de atraso relacionado à pessoa, segundo as falas, foi 

menor ou igual a duas ou três semanas, semelhante a estudo realizado na Ethiopia 

(20 dias) e diferente de estudos realizados na Índia, com pessoas abaixo de 15 anos 

de idade (5 semanas) e na Indonésia (7,6 semanas) com adultos (BELAY et al., 

2012; DAMOR et al., 2015). 

Entre os fatores relacionados a esse atraso está a compreensão, pela 

família, da sua situação de saúde e das interações que permeiam as relações que 

se dão ao seu redor, que podem interferir na procura pelo serviço e no atraso do 

diagnóstico da TB, principalmente se esses sujeitos forem crianças (MACHADO; 

MOREIRA; SANT’ANNA, 2015). 

Outro aspecto relevante foi a busca pelo atendimento nos serviços de saúde, 

que se traduziu em difícil peregrinação. Essas crianças apresentam sinais e 

sintomas comuns a outras infecções bacterianas e virais, como HIV; como, por 

exemplo, desnutrição e, principalmente, pneumonia (NEWTON et al., 2008). A 

pneumonia é uma doença respiratória frequente na infância e causa de internação. 

 
No hospital A ele ficou internado, tomando medicação para pneumonia, 
passou mais uns dias (...) aí, suspeitaram da TB e transferiram ele para o 
Hospital T rapidamente; foi aí que descobriram a doença (C4). 
 
Eu levei ele várias vezes ao pronto-socorro, fizeram todos os exames e raio 
X, a princípio a médica me disse que era/ podia ser pneumonia, passou a 
medicação, eu fiz a medicação como prescrito por sete dias, né, porque a 
medicação demora exatamente sete dias e eu não vi melhora nenhuma, 
com oito dias depois ele acordou tossindo muito e chegou a:: sangrar ((voz 
embargada)), Aí eu fiquei em pânico ((choro)) (C7). 
 
Ela [a médica] falou assim, que estava em dúvida entre a pneumonia e a 
TB. Porque ela disse que o pulmão dele no raio x era parecido com TB, 
mas, estava assim como fosse uma pneumonia. Só que a outra médica 
disse assim: não tem como não ser, porque se ele escarrou sangue e pelo 
sintoma que a mãe dele falou, está mais para ser TB. A assistente social 
falou que é porque ele é muito novo e às vezes a TB não é bem vista em 
raio x, devido o pulmão dele ser de criança ainda e confunde eles (C9). 

 

Essas falas remetem à relação existente entre a suspeita da TB pulmonar 

com casos de pneumonia que não respondem ao tratamento com antibióticos para 

germes comuns (SANT’ANNA, 2012). Isso gera dificuldade, para os médicos, em 

relacionar os sinais e sintomas que as pessoas menores de 15 anos apresentam 

com os da TB, uma vez que eles são muito semelhantes. Além disso, as 

manifestações radiológicas, na grande maioria das vezes, são inespecíficas, o que 

acarreta a demora no fechamento do diagnóstico, como se vê abaixo: 
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Com cinco meses a doutora [médica K] passou um PPD e o PPD deu 
intermediário, só que ela achava que isso ainda era reação da vacina e foi, 
né, aí passou um ano:: um ano e alguns meses, aí ela começou com esse 
quadro de febre, tosse e muito debilitada, muito magrinha:: nossa, eu levei 
ela para vários médicos, é:: endócrino, cardiologista, pneumologista, 
alergologista, é:: nefrologista,  geneticista, fez vários, vários, vários exames, 
vários,  até aquele teste do calazar, porque não tinha explicação pra ela não 
ganhar peso, fizemos endoscopia, teste do suor e tudo, tudo dava negativo. 
Ela ficou com sonda para comer e não ganhava peso adequado. Ninguém, 
ninguém suspeitou disso:: até ela se internar e o médico infectologista dizer 
que era TB, mas, não sei se era (++)(C6). 

 
Eu vivia chorando, eu digo: meu Deus, como é que pode:: ninguém 
consegue descobrir. Olhe, ninguém, ninguém pensou nessa doença. Eu vou 
lhe dizer, de todo esse período, eu andei muito, nossa:: você não tem noção 
do quanto que eu andei....Eu tenho carteirinha de TODO ‘CANTO’, diga de 
onde, que eu tenho a carteirinha, eu fiz do hospital H, do hospital Y, eu 
tenho a carteirinha do SUS e tenho prontuário daqui [UBS], de tudo que é 
consultório ela tem prontuário, tenho tudo ((riso)), tudo isso por causa da 
história da TB (C3).  

 

A incerteza do médico em estabelecer o diagnóstico da TB envolve, 

também, as vivências que ele tem de TB em crianças, visto que a falta de casos 

suspeitos leva à falta de prática e, por sua vez, a falta de prática acarreta uma 

dificuldade de manejo da TB em pediatria (MACHADO; MOREIRA; SANT’ANNA, 

2015). Esse fato pode estar associado ao aperfeiçoamento desses profissionais 

sobre a TB em crianças nos últimos anos. 

O contexto supracitado faz parte do cotidiano dos médicos clínicos quando 

se deparam com uma criança que apresenta sinais, sintomas e exames sugestivos 

de TB. Em caso de dúvida, o paciente é encaminhado para um especialista, na 

maioria dos casos, um infectologista pediátrico.  

 
A doutora Y disse que para não dar um diagnóstico assim:: e depois não 
ser/ ela preferiu um especialista nisso, aí ele me mandou para esse médico, 
o infectologista e assim que ele viu, ele nem pensou duas vezes não, já foi 
dizendo o que era, ele não teve nem meias palavras, assim, querendo 
rodear: mãezinha...não, ele foi direto: oh, seu filho está com TB ((choro)) 
(C2). 
 
No pronto-socorro a pediatra teve dúvida no resultado do raio x, chamou 
outra médica, que olhou e disse, interne ele, o caso dele é de internamento.  
Ela foi e apontou para chapa do raio x e disse: olhe o pulmão dele direito, 
está vendo (+). Elas só não disseram que era TB mesmo porque ficaram na 
dúvida (C9). 
 
Tenho dificuldade de avaliar criança [enfermeira], inclusive eu acho que não 
somente eu, a médica também tem grande dificuldade no diagnóstico em 
criança, acredito que realmente é mais difícil mesmo, e eu não sei se existe 
na rede um especialista, um pneumologista infantil, se a gente precisar, eu 
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nem sei como encaminhar essa criança com suspeita de TB na rede. Já 
tivemos criança com TB, mas ela veio com diagnóstico (E8). 

 

Esses fragmentos demonstram uma peregrinação dos pais com seus filhos 

pelos serviços de saúde, públicos ou privados, na busca por um diagnóstico e pela 

cura.  

Estudo brasileiro aponta que a limitação na cobertura dos serviços da APS 

aliada à diminuição do conhecimento pelos profissionais médicos, causada pela 

negligência na sua formação, somadas à situação socioeconômica de muitas 

pessoas elevam os diagnósticos errados e/ou tardios de TB (BRÁS, 2014). 

Assim, sobre essa situação, pode-se dizer que o atraso do diagnóstico da 

TB na APS está relacionado, também, ao baixo percentual de suspeição e de 

solicitação de baciloscopias e de outros exames para o diagnóstico da TB. Estudos 

mostram que há pouca capacitação desses profissionais. Nessa perspectiva, 

verificou-se que a maioria deles nunca teve experiência prévia com o diagnóstico de 

TB em crianças e que, apesar de alguns terem mais experiência no assunto, 

nenhum se sentia seguro para fazer o diagnóstico da TB em crianças, tornando esse 

evento como algo raro e, portanto, de responsabilidade do médico especialista 

(MACHADO; MOREIRA; SANT’ANNA, 2015; SILVA-SOBRINHO et al., 2012). Diante 

desse problema, faz-se necessário repensar e melhorar o preparo da equipe de 

saúde, tanto pelas instituições formadoras quanto pelos serviços de saúde, sejam 

destinadas à atenção primária sejam ao atendimento de média e de alta 

complexidade, para que as ações sejam articuladas visando à integralidade do 

cuidado. 

Associada a esses fatores está a organização da estrutura operacional do 

sistema de apoio diagnóstico e terapêutico da RAS, que deve superar a 

fragmentação atual das ações e dos serviços. Esses devem estar distribuídos, 

espacialmente, de acordo com o processo de territorialização em pontos de atenção 

secundária, nas microrregiões sanitárias; e em pontos de atenção terciária, nas 

macrorregiões sanitárias (MENDES, 2011). 

Nos adultos, os sinais e os sintomas da TB são característicos e os exames 

bem específicos. Esses aspectos são dificultados, nas crianças, devido à 

apresentação clínica da doença e à dificuldade em fornecer material para os 

exames, o que torna o diagnóstico diferencial em crianças mais difícil e demorado. 
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Os exames laboratoriais e de imagem mais indicados para os casos 

suspeitos de TB são o PPD, que desde 2014 deixou de ser adquirido pelo MS; a 

baciloscopia, a cultura ou o TRM-TB, que necessitam de escarro para ser realizados, 

por isso, eles podem ser solicitados mas, a coleta é difícil em crianças com até 5 ou 

6 anos de idade; ademais, há o raio x, essencial no diagnóstico das crianças 

(BRASIL, 2002).  

Em relação à realização desses exames pelas pessoas menores de 15 anos 

com TB, neste estudo, identificou-se que elas realizaram o PPD (n=2), a 

baciloscopia (n=5), a cultura (n=3), o raio X (n=11) e a TC de tórax (n=2). Entretanto, 

problemas foram enfatizados pelas enfermeiras das UBS e pelos coordenadores dos 

PCT quanto à falta mundial de PPD nos serviços de saúde, o que torna as 

evidências da TB em criança ainda mais difícil. O PPD, de acordo com as 

orientações da OMS, é um dos itens a ser abordados, na criança, para o diagnóstico 

da TB (WHO, 2014b). 

Outro fato que chama a atenção é a não realização da cultura para BK 

através do lavado gástrico em crianças menores de cinco anos (n=5) e internadas 

para investigação da TB (n=4). Segundo os pais, nenhuma criança foi submetida ao 

“lavado gástrico” para BK durante o período de internação, apesar de esse 

procedimento favorecer a identificação bacteriológica da TB, principalmente em 

lactentes. Desse modo, a TB continua subestimada, inclusive em países 

desenvolvidos (FIEBIG et al., 2014).  

O teste anti-HIV, exame recomendado também pela OMS na abordagem da 

criança com suspeita de TB não foi realizado em três pessoas deste estudo. Nesse 

caso, duas delas residiam no mesmo território e estavam cadastradas na mesma 

UBS. Durante a entrevista com a enfermeira dessa unidade, esta afirmou fazer o 

teste anti-HIV em todas as pessoas com TB.  

Atreladas à realização desse exame estão as informações sobre como 

realizá-lo e a doença a ele associada, o que não foi explicado a uma mãe que não 

entendia o porquê de o filho estar realizando o exame. Foi verificado também que os 

profissionais de consultórios particulares não solicitaram o teste anti-HIV. 

 
O que eu não entendi e ainda estou sem entender até agora é o exame do 
HIV, porque tem que ser feito...só isso (C2). 
 
As pessoas com TB que vem dos consultórios particulares nunca têm o 
resultado do anti-HIV, a gente é que solicita (E5). 
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Esse exame, segundo os coordenadores do PCT dos dois municípios 

prioritários, está disponível em todas as UBS, deve ser realizado por profissionais de 

nível superior, treinado para fazer a sua coleta. Vale salientar que o teste anti-HIV 

está indicado para as pessoas com TB que irão iniciar o tratamento, mediante 

assinatura do termo de consentimento, pré e pós-aconselhamento dos pais, com 

orientação sobre a possibilidade de associação das duas infecções e dos benefícios 

do diagnóstico precoce e do tratamento da infecção pelo HIV (BRASIL, 2011b). 

No entanto, há algumas resistências dos pais para realização do teste anti-

HIV, como citado pela coordenadora de um programa: 

 
Tem gente que diz assim: ‘eu não faço, não faço, não faço’ ((riso)), depois 
do idoso a resistência maior é da mãe, ela mãe diz assim: ‘mas para quê 
fazer? é meu filho (...)’. Mas, nós tentamos convencer, eu digo às 
enfermeiras das unidades que tentem convencer, não importa a profissão, 
nem a idade (G2). 

 

Submeter um filho a realizações de procedimentos invasivos já coloca os 

pais em uma situação de medo e de angústia, ainda mais se o exame for um teste 

anti-HIV, que está presente no imaginário social associado a uma doença que traz 

sofrimento e morte, além de profundas mudanças no contexto e nas relações 

familiares. 

Quanto aos exames de TC, baciloscopias e cultura de secreção, viu-se que 

foram realizados durante o período de internação hospitalar. A confirmação 

bacteriológica (cultura), segundo a coordenadora estadual do programa, pode ser 

feita através TRM-TB que está disponível, desde 2015, no estado do RN e vem 

substituir o exame de baciloscopia para o diagnóstico. A coordenadora relatou ainda 

que cada máquina pode realizar quatro exames, com resultados em duas horas, o 

que agiliza o diagnóstico da TB. Entretanto, o uso dessa técnica não mudará o 

cenário do diagnóstico da doença em crianças pequenas que não conseguem 

fornecer material para esse exame. Em relação ao raio x, feito por todas as pessoas 

deste estudo, foi realizado em serviços de pronto-atendimento, em clínicas 

particulares (plano de saúde), no centro de referência do município e também em 

hospitais. 

As manifestações clínicas e radiológicas associadas à realização de exames 

e à epidemiologia da doença são critérios adotados pelos profissionais para o 
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diagnóstico da TB infantil. Mesmo assim, dois pais reagiram ao diagnóstico com 

sentimento de negação e revolta, conforme aos fragmentos a seguir. 

 
Eu recebi o diagnóstico mas, fiquei tão tranquilo, tão normal que eu não sei 
dizer se o que eu vivi seria um testemunho de um pai que teve um filho com 
TB, porque foi muito tranquilo, ela não tinha NADA que demonstrasse a 
doença (+) eu sempre imaginei um tuberculoso tossindo muito, escarrando 
muito, se engasgando, magro demais e eu não vivi isso, ela NUNCA teve 
isso e partindo de que foi isso mesmo [a TB], de que ele [Médico X] acertou, 
de ter a capacidade de olhar um raio-x e afirmar, é:: eu tenho essa dúvida, 
eu não diria que ele foi capaz de acertar, porque até hoje eu tenho minhas 
dúvidas, até hoje não fui convencido da doença, mas, eu acolhi, como leigo, 
acolhi em ter que deixar de acreditar mais em exames do que na opinião do 
médico, não é? (C1). 
 
Em relação ao caso [TB da filha] ou NÃO caso:: ah, não aceitei não 
((risada)) eu não aceitava não ((risada)). Eu até hoje acho que não foi, é/ 
até hoje eu acho que não foi (C6). 

  

A análise das falas permite inferir que o impacto dos pais ao receber o 

diagnóstico estava associado ao estigma, ao preconceito pelas características da 

doença não visualizadas no filho. A ausência da confirmação bacteriológica da TB 

na criança é o principal fator de negação da doença porque, nesses casos, os pais 

não conseguem ver, no exame laboratorial, a prova concreta da doença. 

Conforme Angerami-Camon et al. (2003), essa reação negativa é visualizada 

em famílias de crianças com doenças crônicas, uma vez que, no momento do 

diagnóstico, evidenciam-se o choque e a incredulidade. Na busca de uma resposta 

concreta, mesmo iniciando o tratamento, os pais percorrem outras vias para 

confirmar as suas suspeitas e continuar negando a doença (MACHADO; MOREIRA; 

SANT’ANNA, 2015). Isso se observa mesmo quando o diagnóstico é confirmado por 

um infectologista pediátrico com muitos anos de experiência em TB, como 

identificado neste estudo. 

Convém reforçar que, nesses dois casos do estudo, as famílias que 

negaram a doença possuíam boa condição socioeconômica, plano de saúde e não 

havia relato de TB na família. Entretanto, a epidemiologia mostrava história de TB 

nas famílias das babás (n=4), fato que, associado a outros, pode ter colaborado para 

o fechamento do diagnóstico e o início do tratamento. 

 Preocupados com essa problemática na população infantil, a Coordenação 

estadual do PCT elaborou um material didático para ajudar os profissionais na 

suspeita e no diagnóstico da TB em crianças e de atendimento na RAS. De acordo 

com o entrevistado: “A gente elaborou um cartaz sobre TB na criança, onde tem um 
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ranking de pontuação [para fechar o diagnóstico] e estamos distribuindo para todas 

as unidades (G1)”. 

É interessante lembrar que a elaboração de material educativo sobre 

diagnóstico de TB em crianças baseia-se em publicações que orientam a utilização 

de um sistema de escore por pontos para diagnóstico de TB pulmonar em crianças 

menores de 10 anos. Esse sistema é utilizado para auxiliar a equipe de saúde na 

avaliação da situação e do maior ou menor risco de a criança estar com TB, uma 

vez que, no Brasil, não existe disponível um teste diagnóstico para TB em crianças, 

simples e definitivo (BRASIL, 2011d; PEDROZO et al., 2009).  

 A falta de capacitação e de discussão da TB em crianças atrelada à 

dificuldade de suspeição da TB pelos profissionais dificultam o diagnóstico e 

direcionam essas pessoas menores de 15 anos com TB para os hospitais (n=6), 

ponto da rede com alta densidade tecnológica e elevados custos. 

 
A gente foi para São Paulo fazer um transplante de fígado e logo no terceiro 
dia, ela teve uma insuficiência respiratória [...], fez um raio x e um eco e 
viram o coração, assim [gesto de grandeza com as mãos], bem gigante. 
Segundo a médica, o coração grande assim em bebês, que só tinha seis 
meses, poderia ser por duas coisas, TB ou um câncer. Ela foi transferida 
para o INCOR, onde teve que drenar um líquido do coração, foi sofrido:: Aí, 
foi quando a médica me perguntou como era a vida da gente, né, aí eu falei 
que tinha tido contato com uma pessoa com TB, depois foi iniciado o 
tratamento para ver se ela reagia e ela reagiu bem, nem precisou fazer mais 
o transplante porque o fígado foi melhorando (C7). 
 
Primeiro ela apresentou a varicela e dela a meningite:: quando estava 
tratando dessas doenças, ela foi transferida de hospital CINCO VEZES e, 
só quando chegou no Hospital F ela conseguiu fazer uma tomografia:: fez 
duas, na primeira não constatou nenhuma doença, mas, na segunda que 
ela fez com uma (+) outra medicação:: o contraste,  foi constatado que ela 
estava com TB.  Ela tinha uma solicitação de ressonância magnética que 
não foi feita, demorou bastante esperando a liberação da Secretaria de 
Saúde. Brincaram muito com a vida dela, não fosse esse descaso eu acho 
que se tivesse descoberto isso aí antes, é:: acho que nada disso poderia ter 
acontecido com a gente (C8). 
 
Ele se internou, fez a tomografia e o médico disse, ‘mãezinha, o 
infectologista mandou começar já o tratamento para TB, porque ele disse 
que tem certeza que o caso dele não é pneumonia, é TB mesmo, pelos 
sintomas dele e pelo raio x’, eu disse:: ‘tá, doutor’ (C9). 

 

 Essa problemática foi reconhecida pela coordenação do PCT estadual, que 

identificou que cerca de 80% dos diagnósticos de TB no estado eram do Hospital de 

referência para doenças infectocontagiosas e que o estabelecimento de um 

protocolo de atendimento hierarquizado reduziu os diagnósticos, em um ano, para 

50%. No entanto, o município A ainda mantém os maiores índices de diagnóstico em 
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adultos nesse hospital. A esse respeito, o predomínio da assistência às pessoas 

com TB em unidades de referência pode ser explicado pela presença de hospitais 

com forte influência na atenção ao tratamento de TB, o que evidencia a 

centralização das ações, que vai de encontro ao que é preconizado pelo MS 

(SOUZA et al., 2015).  

 O desconhecimento do funcionamento da RAS pelos profissionais, em cada 

município do estado, gera uma sobrecarga de pessoas suspeitas de TB no único 

hospital de referência para doenças infectocontagiosas. Isso reflete também o 

desconhecimento da descentralização das ações do PCT para a APS, visualizado 

em alguns municípios brasileiros (SOUZA et al., 2015). Essa descentralização vem 

ocorrendo de forma lenta à medida que se reorganiza a RAS, articulada, sobretudo, 

com a ampliação da ESF/PACS (LOUREIRO et al., 2014).  

 Os usuários também desconhecem o funcionamento da RAS. Isso pode ser 

ocasionado pela falta de divulgação do modelo de atenção e dos pontos de 

atendimento, o que direciona à procura pelos antigos serviços de saúde utilizados. 

Diante desse contexto, vivenciado pela demora na elaboração do diagnóstico da TB 

de seus filhos, alguns pais explicitaram sentimento de indignação, angústia e revolta, 

principalmente por ser a TB uma doença conhecida e que tem cura.  

 
A gente sabe que em pronto-socorro tudo é muito difícil, tem muita gente, às 
vezes o médico não está muito preocupado em descobrir a doença, o 
diagnóstico demorou porque talvez eu não tenha pego um profissional que 
tivesse conhecimento suficiente para suspeitar o que era a doença (C5). 
 
Eu acho que, como a medicina não é uma ciência exata, então, você fica 
supondo; suponho que seja isso, supondo que seja aquilo, então ((riso)) foi 
indo, foi indo e ninguém chegou a pensar que era isso:: eu acho que o 
último estágio, foi:: a TB (C6). 
 
Não houve nenhuma suspeita de TB nos três internamentos anteriores, eu 
fiquei chocada quando descobriram esse coração gigante, porque o médico 
daqui já dizia que ela tinha um coração diferente, um sopro discreto. Eu 
fiquei revoltada, por que só descobriram lá [São Paulo], se ela já tinha o 
problema aqui (+) mas não é assim que as coisas andam (C7). 
 
O que passou na minha cabeça no momento que o médico disse que era 
TB foi, é:: raiva, porque essa doença poderia ser descoberta muito mais 
cedo, foi muito demorado; eu acho que minha menina até hoje poderia tá 
aqui junto com a gente, se tivesse descoberto logo, cedo/ estava todo 
mundo muito angustiado por causa da demora do diagnóstico (C8). 
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Diante desse cenário, pôde-se observar neste estudo, que o atraso no 

diagnóstico das pessoas menores de 15 anos com TB, estão relacionadas a 

múltiplos fatores sejam ligados ao indivíduo ou aos serviços de saúde. 

Quanto aos fatores das pessoas com TB, pode-se citar a demora em 

procurar um serviço de saúde, em utilizar os serviços de urgência/emergência e a 

existência de hospitais como porta de entrada. Ademais, os pais vêm munidos de 

crenças e de valores sobre o problema do filho, assim, muitas vezes negam a 

doença.  

Em relação aos fatores relacionados aos serviços de saúde, estes incluem 

as dificuldades na realização de alguns exames e testes diagnósticos; despreparo 

dos profissionais em todos os pontos de atenção da RAS em suspeitar e 

diagnosticar a TB infantil; desconhecimento sobre o modelo de atenção e os pontos 

de atenção na RAS de cada município, inclusive para os usuários.    

Ainda que não se tenham parâmetros conclusivos quanto ao tempo ideal 

para que ocorra o diagnóstico da TB, fatores intrínsecos individuais (cultura, 

crenças, valores, renda) e dos serviços de saúde (conformação, organização) 

devem ser considerados (PAIVA et al., 2014).  

 

4.2.1.3 A descentralização das ações de tuberculose para a APS 

 

O PCT descentralizou suas ações para a APS em consonância com o 

modelo de atenção, organizado em RAS considerando os princípios da 

universalidade, integralidade e equidade do SUS. Assim, após os pais receberem o 

diagnóstico da TB, em um centro referência, um hospital infantil, um hospital de 

referência para TB ou em outro estabelecimento, eles foram orientados a se dirigir à 

UBS mais próxima de sua residência para dar continuidade ou para iniciar o 

tratamento. 

Para tanto, recebem do médico assistente um encaminhamento, resumo ou 

sumário de alta contendo todo o processo de atendimento e diagnóstico como: 

hipóteses diagnósticas, exames realizados, tratamento instituído e data de retorno 

para acompanhamento. Essas orientações são evidenciadas nas falas dos pais. 

 
O doutor X me explicou que eu procurasse um posto perto da minha casa. 
Aí, até então eu fiquei um pouco perdida, mas quem tem boca vai a Roma/ 
Foi quando a menina que trabalha na minha casa me ensinou onde ficava, 
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aí eu fui lá com o papel do encaminhamento que estava escrito que era TB, 
o que precisava tomar, os remédios, por quanto tempo, tudo direitinho (C3). 
 
Ela [a enfermeira] me deu um encaminhamento e disse que era para 
qualquer unidade de saúde, agora assim/ como tinha um posto lá perto de 
casa, por questão de comodidade, eu fui para ele e entreguei o papel para a 
enfermeira (C6). 
 
Me deram uma requisiçãozinha e mandaram que eu procurasse a unidade 
de saúde, que podia ser um caso de (+) ele botou só as siglas lá, mas 
estava tudo bem explicadinho parece até que as duas [médicas] se 
conheciam (C10). 

 

Essa comunicação formal ou regulação das pessoas entre os componentes 

da RAS deve ser facilitada através do uso de guias específicas de referência que 

possam garantir à pessoa com TB acesso aos outros pontos de atenção. Essa guia 

deverá estar preenchida corretamente, de maneira legível, com quadro clínico que 

justifique o pedido de avaliação, os resultados de exames prévios, com data e 

identificação do médico (assinatura e carimbo) e o carimbo da unidade de saúde 

onde foi atendido para servir de contrarreferência (RIO GRANDE DO NORTE, 2014).  

Vale salientar que a referência diz respeito ao fluxo e ao itinerário dos 

usuários para os serviços mais especializados, seja da APS para uma especialidade 

seja de um especialista para um hospital. Já a contrarreferência (contrafluxo) traz as 

respostas do atendimento para a unidade do qual foi encaminhado, na mesma ficha 

referenciada. Mesmo com esse mecanismo formal, estudo mostra que os 

profissionais médicos e as enfermeiras da ESF declaram uma maior facilidade de 

referência do que contrarreferência (COSTA et al., 2011). Acredita-se que esse fato 

pode estar relacionado a pouca informação dos profissionais dos serviços da 

atenção secundária, terciária e principalmente de consultórios particulares sobre o 

funcionamento da RAS, inclusive desconhecimento sobre a existência de uma guia 

de referenciamento que é utilizada no SUS para referência e contrarreferência das 

pessoas que, na grande maioria das vezes, não é preenchida nesses níveis de 

atenção. Neste estudo, todos os pais foram encaminhados para a UBS com um 

impresso contendo informações sobre o diagnóstico. No entanto, não estavam 

preenchidos em guias específicas utilizadas pela regulação na RAS. 

Em relação ao programa de TB, diferentemente do que ocorre em outros do 

MS, a comunicação funciona adequadamente, segundo o depoimento de uma 

enfermeira: “O único programa que eu vejo essa questão da referência e 

contrarreferência funcionar é o programa da TB. Nos outros, quando a gente 
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encaminha um paciente não vem nada, mas o de TB é muito bom, o Hospital T 

envia tudo (E7)”. Essa fala mostra que o hospital de referência para doenças 

infectocontagiosas atende as orientações do MS quanto à comunicação das 

pessoas na rede, fazendo a contrarreferência de seus pacientes para as UBS.  

A busca pela UBS para iniciar o tratamento da TB é influenciada pela 

escolha dessa unidade pela própria pessoa que, nem sempre, está relacionada à 

proximidade de sua residência. Nesses casos, as enfermeiras tentam referenciá-los, 

mas acabam cedendo à sua necessidade em receio de haver perda dessas 

pessoas, como relatado pelas enfermeiras e coordenadores dos programas em cada 

município.  

 
Se chegar para mim eu fico, porque eu tenho muito receio de não pegar 
esse paciente e ele ficar perdido na rede. Se veio aqui, mesmo sendo de 
outra área, eu fico. Até posso ter uma conversa com ele e perguntar se 
onde ele mora tem unidade, mas aí se ele disser que gosta daqui eu fico 
com ele pelo risco de ele abandonar, entendeu, então é melhor segurar ele 
ali, garantir que ele faça o tratamento da TB do que me prender a essa 
questão de área, porque tudo é SUS, é universal, não é? (E6). 
 
Olhe, a gente tem um problema aqui no bairro, muita gente vem pra cá, eu 
tenho paciente do interior, do Alecrim, das Rocas, o problema é esse:: eles 
não morarem aqui no bairro e quererem ficar aqui e ficam (E7). 

 

 Como se vê, as enfermeiras têm conhecimento da importância do tratamento 

da TB dentro do sistema de saúde, numa visão de universalidade e equidade, uma 

vez que ela contribui, ao atender a pessoa na UBS, para a quebra da via de 

transmissão da doença, ao considerar essa escolha pelo paciente. Entretanto, há 

outros fatores que envolvem a procura das pessoas com TB por UBS distantes da 

sua residência (SOUZA et al., 2015). Entre esses fatores está o receio de encontrar 

pessoas conhecidas da comunidade e, a partir de então, sofrer com o estigma que 

envolve a TB, configurado como uma barreira para o diagnóstico precoce e o 

impedimento para aderência ao tratamento (CHANG; CATALDO, 2014). Esse 

problema pode ser amenizado pelas enfermeiras, quando o assumem na UBS fora 

de seu território ou no município de residência. 

 
4.2.1.3.1 O acolhimento na Unidade Básica de Saúde  

 

O acolhimento das pessoas menores de 15 anos com TB na UBS, 

transferidas de outros serviços, é feito pelas enfermeiras, que irão cadastrá-las no 

programa de TB. 
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O primeiro contato é com o enfermeiro e eu já encaminho para médica. Eles 
vêm com encaminhamento do Hospital T e nós fazemos a solicitação da 
medicação. Alguns já iniciam a medicação quando estão internados em 
outro município (E2). 
 
Nessa unidade aqui, eu só tive uma criança com TB e ela já veio com o 
diagnóstico fechado do infectologista particular, ele apenas mandou o 
diagnóstico da criança e a gente deu continuidade, solicitou a medicação, 
até porque é uma medicação que só o SUS dá, não tem como a pessoa 
comprar (E3). 
 
Quando eles vêm, eles não vêm de unidade básica, eles geralmente vêm ou 
de consultórios ou então vêm do Hospital T, quando chegam aqui já vem 
com o diagnóstico fechado, já com a solicitação dos seis meses de 
tratamento (E5). 

 

O acolhimento, nos diversos níveis da assistência em saúde, constitui-se 

numa das bases para o cuidado, pautado nos princípios doutrinários do SUS da 

integralidade, universalidade e equidade, que deve ser capaz de incluir os usuários 

nos serviços e, ao mesmo tempo, potencializar os profissionais de saúde e os 

gestores na criação de espaços democráticos, éticos e reflexivos para a produção 

de um novo modelo assistencial que seja capaz de produzir sujeitos, cuidado e 

saúde (MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012). 

 Esse acolhimento é baseado também no protocolo de atendimento das 

pessoas com TB do MS, que orienta o registro, a solicitação de medicamentos e o 

acompanhamento. 

 
Na primeira vez que ele vem a gente faz toda anamnese, a consulta de 
enfermagem, faz o teste rápido para a sífilis e aids, orienta o que é a 
medicação, pede os exames de toda família e apraza as consultas dele 
(E7). 
 
Quando o paciente traz o resultado do exame, ele passa pelo médico para 
dar o diagnóstico e depois vem para a enfermagem para fazer toda a 
burocracia, preencher a ficha social, fazer o pedido da medicação, dar 
orientação, e aí a gente comunica também ao agente de saúde que é para 
ele fazer o acompanhamento. Todos os casos são supervisionados e 
acompanhados (E10). 

 

 O protocolo utilizado pelos serviços de saúde dos dois municípios prioritários 

para o PCT no estado é o do MS, além das recomendações feitas através das 

Portarias Ministeriais e das notas técnicas estaduais. Observou-se que não há um 

protocolo elaborado por cada unidade de saúde, com fluxo e itinerário definidos, que 

se adeque ao território e à realidade de cada serviço, Distrito de Saúde ou 

município, o que gera, em alguns casos, a desinformação e o entrave no 

desempenho das ações do programa. 
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Ademais, todo o processo do acolhimento e da consulta de enfermagem é 

registrado, segundo as enfermeiras participantes deste estudo, em impressos 

específicos do PCT que são: ficha de solicitação de tuberculostáticos, ficha 

social/vulnerabilidade social, ficha de notificação/investigação de TB do SINAN, livro 

de sintomático respiratório, livro dos casos de TB, ficha de solicitação de 

baciloscopias, mapa da TB e o prontuário em que se registra o atendimento, a 

evolução da pessoa, as ausências à unidade e os encaminhamentos para os outros 

níveis de atenção. De forma isolada, observou-se que algumas enfermeiras utilizam 

um cartão de aprazamento para controle da entrega de medicamentos e de 

consultas. 

Além desses impressos que favorecem o registro na unidade e a 

comunicação com os Distritos de Saúde e o setor de vigilância epidemiológica, os 

profissionais utilizam o telefone como o meio mais rápido de comunicação. Essa 

comunicação também é obrigatória por meio da ficha de investigação da TB pelo 

SINAN, que é um sistema informatizado de base de dados, gerenciado pelo MS, 

alimentado a partir de informações coletadas pelas Unidades de Saúde e 

transferidas para o nível municipal, estadual e federal (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016).  

Nos dois municípios deste estudo, o SINAN não é descentralizado para as 

UBS. Nesses casos, ele passa a ser operacionalizado a partir das Secretarias 

Municipais de Saúde, nas regiões de saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, 

conforme relato do coordenador estadual do PCT. 

 
Só temos o SINAN descentralizado para trinta e quatro municípios do 
estado e em alguns Distritos da capital, mas para descentralizar temos que 
ter pessoal capacitado, um sistema funcionando a contento e computadores 
nas unidades, a gente não tem essa estrutura (+), ele funciona muito bem 
para os agravos agudos, mas para os crônicos existe algumas 
peculiaridades que precisam ser trabalhadas (G1). 

 

Esses problemas operacionais persistem até os dias atuais e poderão ser 

amenizados ou resolvidos mediante decisões políticas quanto às prioridades 

assinaladas para a informação em saúde e aos investimentos na rede física e na 

capacitação dos profissionais (LAGUARDIA et al., 2004).  
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4.2.1.3.2 A disponibilidade do tratamento para tuberculose 

 

Ainda no primeiro contato das pessoas na UBS, as enfermeiras avaliam se o 

tratamento para TB na unidade diagnosticadora foi iniciado ou não, já que alguns 

hospitais, no momento da alta do paciente, disponibilizam medicamentos para cinco 

dias, no caso de o paciente residir no município; e para 15 dias, para aqueles que 

moram no interior do estado. A disponibilização desse medicamento visa manter o 

tratamento, iniciado no ambiente hospitalar, até a sua aquisição na UBS, 

evidenciado nas falas a seguir 

 
Enquanto ela estava no hospital ela recebia pelo hospital, depois a médica 
me deu alguns medicamentos para eu levar e poder dá tempo de fazer o 
pedido na unidade lá do bairro da casa de apoio, sendo que eu não 
consegui e voltei para o hospital, porque ela ia ficar sem os medicamentos, 
o rapaz disse que como eu vinha para o meu estado o ideal era que eu 
fizesse o cadastramento na unidade de saúde daqui, porque eles não iam 
entregar tantos medicamentos para eu trazer. Quando cheguei tive que 
cadastrar aqui também para poder pegar os medicamentos para terminar o 
tratamento (C7). 
 
Quando o paciente chega, a gente avalia se já tem medicamento ou não, 
alguns deles já vem com um pouco de medicamento, isso facilita o 
tratamento, porque eles ainda têm que vir solicitar o medicamento [na UBS] 
e esperar o pedido chegar (E5). 
 
Eles [o hospital] entregam medicamento para 15 dias, até o paciente vir na 
UBS, a gente fazer o pedido para o distrito, esperar chegar e entregar para 
o paciente (E7). 

 

Para as pessoas menores de 15 anos com TB, que iniciaram o tratamento 

no hospital, mas que não trazem medicação para casa, as enfermeiras adotam 

estratégias para que o início seja em tempo oportuno. 

 
No hospital, eles só dão medicamento no hospital, eles não dão para levar 
para casa. Quando cheguei lá [UBS] a enfermeira explicou assim: a gente 
tem uns pacientes, que tem comprimido extra e esses comprimidos que 
sobram a gente dá para os pacientes que estão começando tratamento 
agora, como ele, para não ficar um dia sem tomar o comprimido, a droga 
(C9). 
 
A gente já tem na unidade uma caixa reserva, que é usada para aquele 
paciente que vai iniciar o tratamento, então ele já sai da unidade com as 
doses iniciais, ele não vai aguardar três, quatro dias para iniciar o 
tratamento, então entregamos o medicamento geralmente para uma 
semana e aí garante qualquer demora, para não interromper o tratamento 
(E6). 
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O paciente é agendado para receber a medicação, mas geralmente a gente 
já tira de outro paciente para ele iniciar enquanto o dele não vem. Eu tenho 
que entregar no primeiro dia, entregar logo, já para ele começar o 
tratamento no dia seguinte (E10). 

 

 Há de se reforçar que a produção e a distribuição dos medicamentos para 

tratamento da TB no Brasil é de controle exclusivo do setor público desde a década 

de 1960 (HIJJAR et al., 2007). Assim, quando um caso é diagnosticado na rede 

privada de saúde, este deve ser encaminhado ao serviço público para ter acesso ao 

medicamento, já que as redes de farmácias privadas do país não os disponibilizam.  

O Brasil é o único entre os 22 países com maior carga da TB a não ter um 

mercado privado de fabricantes, não ter um mercado privado de consumo e seguir 

na totalidade do seu sistema de saúde as orientações da OMS no que se refere ao 

tratamento da TB (GEMAL, 2011). Nesse sentido, a solicitação e o controle dos 

tuberculostáticos ao MS, segundo a coordenadora do PCT estadual, é uma 

responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde que monitora, avalia e adequa os 

estoques de segurança mensal das regiões de saúde e vigilância epidemiológica 

dos municípios descentralizados, para não haver perdas ou falta desses 

medicamentos para as pessoas com a doença. 

 A coordenadora cita ainda, que a liberação dos tuberculostáticos pela 

Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) é feita mediante a orientação 

da coordenação estadual do PCT, após avaliação dos mapas mensais de controle 

da TB recebidos dos municípios e Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAPs). 

Em relação aos medicamentos do esquema especial, estes são armazenados e 

controlados pelo hospital de referência para doenças infectocontagiosas do estado. 

Dessa forma, há um controle rigoroso desses medicamentos pelo poder público. Na 

coordenação estadual do PCT, o planejamento e fluxo de medicamento para os 

municípios ocorrem de acordo com a Figura 8. 
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Figura 8 – Fluxo de aquisição e distribuição de tuberculostáticos pelo estado do Rio Grande do Norte 
(RN). 2015. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2015. 
 

 

Já os dois municípios prioritários para o controle de TB têm as ações do 

programa descentralizadas e seguem, conforme relatos do coordenador estadual, 

dos coordenadores municipais e das enfermeiras das unidades de saúde, o seguinte 

fluxo de solicitação, aquisição e distribuição dos medicamentos, conforme 

apresentado na Figura 9. Nessa figura, visualiza-se que nos dois municípios há uma 

preocupação das coordenações municipais do PCT com a notificação da TB, 

identificada pela liberação do medicamento atrelada à ficha de TB do SINAN.  
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Figura 9 – Fluxo de solicitação, aquisição e distribuição de tuberculostáticos pelos municípios 
prioritários no controle da TB. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2015. 

 

 

Foi possível constatar, com base nas falas dos coordenadores do PCT e das 

enfermeiras, que não ocorrem maiores problemas na solicitação e na distribuição 

dos medicamentos para as UBS. Nas unidades, as medicações são individuais, 

organizadas em “caixinhas”, uma vez que a dose é calculada de acordo com o peso 

de cada pessoa. 

 

4.2.1.3.3 A investigação dos contatos de tuberculose 

 

 Outro aspecto abordado pela equipe da UBS na primeira consulta com os 

pais foi a investigação dos contatos das pessoas menores de 15 anos com TB, 

tendo em vista a estreita relação da doença em criança com um adulto bacilífero. A 

OMS preconiza que para qualquer criança diagnosticada com TB devem-se envidar 

esforços para identificar o caso fonte ou qualquer outro caso que não seja 

identificado no ambiente familiar, buscando interromper a cadeia de transmissão 

(WHO, 2014b).  
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 Neste estudo, essa recomendação foi seguida pelos médicos e pelas 

enfermeiras dos serviços, que solicitaram baciloscopia (n=10), raio x e PPD dos 

contatos. No entanto, alguns contatos das famílias das pessoas menores de 15 anos 

com TB recusaram-se a realizar os exames. 

 
Ela [enfermeira] deu os potes, mandou minha mãe e as pessoas que 
tiveram mais aproximação com ele fazer, mas, ninguém fez o exame do 
escarro, ninguém quis fazer (C2). 
 
Eu que pedi [na UBS] (...), para meu esposo fazer os exames porque ele 
convive muito com bêbados, por todos os lugares, aí eu tinha medo dele 
adquirir e essa doença pode estar por dentro sem aparecer. Pedi também 
para o meu filho mais velho, porque ele fuma cigarro e maconha. No dia 
deles fazerem o exame eu acordei cedinho para pastorar, mas, eles não 
fizeram, meu esposo diz que não está doente, não tem doença, aí pronto, 
só quem fez lá em casa mesmo foi eu (C4). 
 
A enfermeira entregou as requisições para fazer o raio x de toda a família 
que tivesse contato. Eu não fiz porque eu não quis mesmo, trabalho, cuido 
dos meus filhos, o tempo para mim é quase nada. Mas eu entreguei para o 
pai dele, que tem contato com o menino no final de semana, ele fez. A avó 
dele não quis, nem o avô atual, nenhum deles quis cuidar dessa doença, o 
tio que já teve essa doença e usa droga, não quis fazer o raio x/ só a 
misericórdia com ele (C10). 

 

Como se pode depreender desses trechos e das anotações do diário de 

campo, há uma grande dificuldade de se realizar o controle dos contatos, porque a 

adesão à realização dos exames é baixa, observado neste estudo, principalmente, 

nas famílias de baixa renda e com pouca escolaridade.  

  A avaliação dos contatos foi referida por todas as enfermeiras entrevistadas, 

no entanto, o processo de avaliação não segue as orientações do MS que preconiza 

para avaliação dos contatos de TB a consulta na unidade para uma criteriosa 

anamnese com exame físico ou visita domiciliar na impossibilidade desta.  

 
A gente pergunta quantas pessoas tem em casa, se já foram para o médico, 
porque a maioria deles tem plano de saúde, às vezes eu nem vejo os 
contatos, peço que me tragam o resultado do raio x, algum exame, 
entendeu? Agora os nossos [diagnosticados na UBS], a gente marca para o 
médico daqui da unidade consultar os contatos, se tem algum sintomático 
respiratório em casa, se não tem, se já foi para acompanhamento, ou não 
(E5). 

 

Na fala de E5, observa-se que ter um plano de saúde determina a postura 

que a profissional assume para avaliar os contatos. Como essas pessoas são 

acompanhadas pelo médico assistente do plano, a avaliação dos contatos era feita 

também por esses médicos. Importante citar que, nas UBS sem ESF, o 
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acompanhamento dos contatos era feito com a presença dessas pessoas na 

unidade. Os profissionais desses serviços, segundo relato de E5, não podem se 

ausentar para realizar visita domiciliar ou qualquer outra atividade fora da UBS, o 

que destoa do protocolo preconizado pelo MS para investigação dos contatos.   

Esses aspectos, associados à comunicação com a família, à baixa condição 

socioeconômica, à inexistência de horário noturno para atendimento às pessoas que 

trabalham durante o dia, também são citados pelas enfermeiras como obstáculos à 

avaliação dos contatos de TB, conforme os relatos a seguir. 

 
Quando a gente consegue falar com o familiar [contato de TB], que às 
vezes é difícil, é difícil a gente conseguir, é mais fácil a gente conseguir 
quando são crianças, que a mãe ou o familiar está em tratamento e traz 
eles. Mas, quando é adulto, a resistência é grande, é complicado trazer ele 
aqui porque tem história na família de uso de drogas, alcoolismo (+) é bem 
mais complicada a família (E8). 
 
Na consulta, a gente pergunta pelos comunicantes, os que podem vir eu 
agendo o dia para ela trazer eles aqui. A dificuldade é que alguns vêm e 
outros não vêm porque trabalham o dia todo e também falam que ele não 
está sentindo nada, não tem nada, assim, a gente solicita os exames e 
entrega para eles fazerem. Se não tiver condições de vir aqui, a gente faz a 
visita (E9). 
 
Só investigo se na família tiver sintomático respiratório, aí agendo para o 
médico e dependendo da idade solicito a baciloscopia. Avalio também o 
cartão de vacina das crianças e vejo se tem gestante em casa. Se for 
sintomático respiratório faz a baciloscopia ou raio x (E11). 

 

Esses achados são corroborados por estudo realizado no Brasil que 

identificou a não realização da consulta clínica dos contatos como rotina do serviço, 

bem como a não utilização do PPD como determinante na identificação da ILTB, a 

baixa adesão dos contatos à realização dos exames solicitados, principalmente na 

faixa etária acima de dez anos e adultos (LIMA et al., 2013). A esses fatores se 

associam o baixo nível educacional, o medo do estigma e a falta de motivação dos 

contatos para visitar um serviço de saúde (DUARTE et al., 2012).  

Mediante os achados deste estudo, Lima et al. (2013, p. 109) reforçam que a 

atenção aos contatos intradomiciliares de TB exige: 

 
[...] o desenvolvimento de uma política local de atenção primária, 
comprometida com o doente e seus contatos, visando facilitar o diagnóstico 
precoce, a avaliação clínica adequada dos contatos e a interrupção da 
cadeia de transmissão da TB em tempo oportuno. Além disso, é necessário 
instituir uma política de capacitação permanente das equipes de 
profissionais para a atenção à TB seguindo o protocolo preconizado pelo 
MS.  
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4.2.1.3.4 A formação do vínculo com a Unidade Básica de Saúde 

 

O acompanhamento das pessoas menores de 15 anos com TB consiste na 

formação do vínculo família/UBS; no controle, na distribuição e na ingesta dos 

medicamentos; na realização de exames e no acompanhamento da evolução clínica 

da doença pelos profissionais da APS.  

Apesar de o MS direcionar as ações de controle da TB para a APS, ainda se 

verificam lacunas assistenciais para sua efetivação. Uma delas é o 

acompanhamento das pessoas com TB por dois serviços de saúde 

simultaneamente: os planos de saúde e as UBS; ou os hospitais de referência (seja 

para TB seja infantil) e as UBS. 

 
Eu fico retornando ao Hospital Y sempre no final do mês, para eles verem 
como ele está. O doutor disse, que para onde eu for, levasse o papel, para 
mostrar que ele esteve internado e o que fizeram com ele lá (C9). 
 
A nossa população, a maioria dela, têm plano de saúde, então eles são 
acompanhados pelo plano de saúde e por nós daqui [UBS] (E5). 
 
Os que vêm do Hospital T são acompanhados tanto aqui como por lá (E11). 

 

Diante dessa situação e de acordo com os relatos dos pais e das 

enfermeiras, o médico assistente do plano de saúde ou do hospital de referência 

(seja para TB ou infantil) acompanhava a evolução clínica da doença mensalmente e 

solicitava os exames necessários. Na UBS, o enfermeiro registrava no prontuário as 

informações compartilhadas pelo outro serviço, controlava a distribuição e a ingesta 

das medicações e orientava a realização de exames para aquelas pessoas menores 

de 15 anos com TB, atendidas no serviço público. 

Esses achados se assemelham ao estudo de Ponce et al. (2011), em que a 

maioria dos doentes de TB era acompanhada, simultaneamente, por serviços de 

saúde organizados com atenção em programas e atuação em certos agravos e 

riscos; e por UBS, com enfoque na adscrição da clientela, na territorialização, no 

diagnóstico da situação de saúde e no planejamento baseado na realidade local e 

nos agravos de saúde em geral. 

Pode-se inferir que essa situação colabora para uma avaliação negativa da 

UBS, uma vez que não há, pelos pais, uma fidelização ao serviço, que pode ser 

representada pelo atributo da longitudinalidade que inclui o acompanhamento da 
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criança e do adolescente pelos mesmos profissionais de saúde, por um longo 

tempo, com habilidades de comunicação entre si (FURTADO et al., 2013).  

Neste estudo, segundo a maioria dos pais (n=9), o acompanhamento dos 

filhos foi realizado pelos mesmos profissionais durante todo o tratamento, 

principalmente pela enfermeira. Referiram que conheciam essas profissionais, que 

elas se dirigiam aos seus filhos pelo nome e conheciam sobre a evolução da 

doença. Um aspecto que chama a atenção é o vínculo estabelecido com as 

enfermeiras da UBS, identificado quando os pais são questionados sobre a 

possibilidade de mudança desses profissionais. 

 
A enfermeira chama ela [a filha] pelo nome, eu passei essa semana para 
dar a vacina, ela gritou de longe ((riso)). Agora o médico eu não conheço, aí 
você já está querendo demais, eu tive contato com a enfermeira (C3). 
 
Na unidade, conheço só a enfermeira, porque é quem eu tenho mais 
contato, não tem mais ninguém, só ela (C5). 
 
Ele é atendido pelos mesmos profissionais, a enfermeira e a médica, e tem 
que ser, porque se mudar um eu não quero mais não (C2). 
 
Mudar de enfermeira não:: porque ela é tão legal, atende bem ele do jeito 
que ele é (+), conversa com ele, tenta convencer para fazer o tratamento 
direitinho (+) (C4). 

 

Visualizou-se, por meio das entrevistas, que os pais que referiram não 

conhecer o médico da UBS eram os que possuíam planos de saúde e realizavam as 

consultas na rede particular.  

 
Eu levava [a filha] na unidade de saúde do bairro. Mas ela [a filha], por 
incrível que pareça, nunca foi consultada pelo médico, só pela (++) 
enfermeira (C3). 
 
Eu procurei o posto de saúde que era o mais próximo da minha casa, mas, 
nunca consultou com o médico de lá (C6). 

 

A fragilidade na construção do vínculo foi mais evidente entre os pais que 

eram acompanhados por dois serviços de saúde simultaneamente. Nesses casos, 

na UBS, pessoas menores de 15 anos com TB mantêm um contato mais próximo 

com a enfermeira, profissional que realiza a primeira consulta, avalia a necessidade 

do agendamento das consultas para o médico da UBS, faz o acompanhamento da 

tomada da medicação e disponibiliza o número de telefone pessoal para contato. 

Outro ponto observado na fragilização do vínculo dos pais com os 

profissionais, principalmente os médicos, é a alta rotatividade desses profissionais 
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nas UBS relacionada às contratações temporárias e à instabilidade trabalhista. Esse 

fato interfere na manutenção de uma equipe qualificada e na continuidade do 

fortalecimento do vínculo usuário/serviço (TRIGUEIRO et al., 2011).  

Como o tratamento da TB é longo, por seis meses, torna-se importante a 

presença adequada da longitudinalidade, pois esse atributo tende a produzir 

diagnósticos e tratamentos mais precisos, além da diminuição dos 

encaminhamentos desnecessários para especialistas. Mesmo assim, a APS não 

está conseguindo proporcionar condições para o desenvolvimento da 

longitudinalidade, o que acaba repercutindo na procura dos pais por esse nível de 

atenção apenas em momentos pontuais (NÓBREGA et al., 2015).  

 Profissionais capacitados, informados e motivados terão condições, dentro 

de uma estrutura adequada de cuidado à saúde das pessoas menores de 15 anos 

com TB, de estabelecer um vínculo com a família no processo de diagnóstico, no 

tratamento da doença e na participação da família nas ações da UBS. 

 

4.2.1.3.5 Estratégia do Tratamento Diretamente Observado: a difícil tarefa 

 

Para ter acesso aos medicamentos para o tratamento da TB, na primeira 

consulta com os pais, as enfermeiras aprazam o dia de vir pegar o medicamento, já 

que há um controle pela coordenação do PCT na distribuição dessas drogas para as 

UBS, com uma quantidade fixa para cada pessoa mensalmente. Esse aprazamento 

é feito ao se considerar a quantidade de medicamento distribuído na primeira 

consulta que varia de oito a 15 dias, de acordo com a avaliação de cada enfermeiro, 

como visto nos fragmentos abaixo. 

 
Os medicamentos eram dados aos poucos, não era o tratamento todo, ou 
ela [enfermeira] mesmo vinha deixar ou pedia para irmos pegar, ela sempre 
ficava acompanhando, quantos [comprimidos] eu já tinha dado (C1). 
  
Tinha os dias que ela marcava, ela me entregava para 15, para 20 [dias], aí 
sempre na data marcada na carteirinha eu ia pegar. Mas, às vezes eu ia 
antes porque podia ser que no dia não desse para eu ir (C9). 
 
A gente pega [medicamentos] mensalmente no almoxarifado (...).  Nos dois 
primeiros meses eu distribuo por semana, sete dias, que é para ele ter o 
compromisso de vir à unidade [para o enfermeiro se certificar da quantidade 
de medicamentos administrados] (E2). 
 
No início a gente pede para eles retornarem com 15 dias, às vezes até com 
uma semana porque a medicação dele já está chegando (E8). 
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Pode-se observar, por meio das falas, que a presença da pessoa com TB na 

unidade de saúde está ligada à distribuição do medicamento e ao controle da 

ingesta. Esse controle ou TDO consiste na observação da ingestão do 

medicamento, preferencialmente todos os dias da semana, ou seja, de segunda a 

sexta-feira. No entanto, deve ser decidido em conjunto com a pessoa acometida 

pela doença e pela equipe de saúde, considerando a realidade e a estrutura de 

atenção à saúde existente. Caso o paciente não possa ir à unidade nem receber a 

visita dos profissionais todos os dias, a equipe pode realizar a supervisão em três 

dias, durante a qual deve ser reforçada a importância da tomada nos dias em que o 

medicamento for autoadministrado (BRASIL, 2011e).  

 
No caso de C1 tinha uma moça que trabalhava na casa e meu contato era 
com ela mais até do que com a mãe e o pai, porque eu sabia que era ela 
que administrava a medicação. É tanto que nos finais de semana, quando a 
babá não estava eles não seguiam os horários da medicação e eu sentia 
uma falha. O pai e a mãe não levavam o tratamento a sério. Eu também 
conversava com a criança, orientando sobre a medicação, porque ela era 
uma menina espertinha, eu dizia: olhe, se seu pai não der a medicação, 
você pede para ele (E1). 

 

A adoção da estratégia do TDO exige das UBS uma reorganização de 

estrutura e do processo de trabalho da equipe de forma a atender as necessidades 

das pessoas com a doença, principalmente no início, quando as pessoas se 

consideram assintomáticas e podem abandonar o tratamento (SÁ et al., 2011a). 

As enfermeiras relataram que existem problemas para adoção dessa 

estratégia, relacionados principalmente à organização das atividades dos 

profissionais na unidade. Citaram que o número de enfermeiros é insuficiente para 

atender os programas existentes, assim como o de ACS, o que compromete o 

planejamento e a execução das atividades de controle da TB.  

 
No início eu tentei implantar o TDO, mas, como meu tempo é muito corrido 
pedi que viessem todos os dias tomar na unidade, na minha frente, só que 
eles não vinham, eles não têm esse compromisso, aí eu digo: ‘como é que 
eu faço?’ Então coloquei o agente de saúde como multiplicador (E2). 
 
O tratamento aqui, TODOS, são autoadministrados, eles não são 
supervisionados porque a gente não é estratégia de saúde da família, nós 
não temos agente de saúde para ir nas casas (E5). 

 

Aos problemas relatados, somam-se as residências fechadas, a ausência da 

pessoa com TB em casa, a tomada do medicamento na ausência do ACS e a falta 
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de controle sobre as pessoas que possuem plano de saúde e que não aceitam essa 

estratégia.  

Estudos demonstram que esses entraves podem ser superados mediante a 

adoção de estratégias que visem ao fortalecimento do vínculo usuário/serviço, com 

flexibilização de horários para a ingesta do medicamento, incentivo assistencial 

como cesta básica e, excepcionalmente, quando não for possível realizar o TDO na 

residência ou na unidade de saúde, poderá ser proposto ao doente que a 

observação seja realizada por uma pessoa da família, com acompanhamento uma 

vez na semana pela unidade (BRASIL, 2011b; FERREIRA; CALIARI; FIGUEREDO, 

2015; SÁ et al., 2011b). 

Para as coordenadoras participantes deste estudo, o TDO não é realizado 

adequadamente pelas UBS. A esse respeito, citaram que as enfermeiras não o 

veem como uma ferramenta prioritária que contribui para o aumento do percentual 

de cura e diminui o abandono do tratamento. Relataram também que as enfermeiras 

não orientam adequadamente as pessoas para adesão, além de delegarem essa 

atividade, exclusivamente, para o ACS.  

Entretanto, pôde-se observar que, apesar das limitações existentes, a 

maioria das enfermeiras entende a importância do TDO e se esforça, mediante as 

atividades que desenvolve, para fortalecer vínculos e envolver os pais na adesão ao 

tratamento. Observou-se que não há um planejamento adequado à realidade dos 

serviços de saúde que favoreça a implementação dessa estratégia, que perpassa, 

fundamentalmente, pelo envolvimento dos coordenadores das UBS. Esses 

profissionais são responsáveis por planejamento, organização, direção e controle 

dos programas de saúde existentes, mas não se veem responsáveis pela tomada de 

decisões de sua unidade e também pela incorporação e viabilização das ações de 

TB (PROTTI et al., 2010). 

De acordo com Sá et al. (2011a), cabe aos gestores o compromisso político 

para que o controle da TB possa ser operacionalizado por outros atores do 

processo, como os coordenadores do PCT locais e os profissionais que atuam 

principalmente na ESF. Essa operacionalização perpassa pelo 

treinamento/capacitação da equipe, uma vez que a adoção dessa estratégia requer 

mudanças na organização do processo de trabalho desses profissionais.   

Apesar de o treinamento e a capacitação serem apontados como 

ferramentas importantes no desenvolvimento das ações de controle da TB, não se 
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observou, nos dois municípios estudados, o desenvolvimento de educação 

permanente do PCT. As atividades, segundo relatos, resumiram-se a treinamentos 

pontuais, desenvolvidos pela coordenação estadual do PCT, com o objetivo de 

comunicar as modificações ocorridas no protocolo de TB do MS. O último 

treinamento em TB relatado ocorreu há cerca de um ano com a participação quase 

exclusiva de enfermeiras. 

A qualificação, mediante um programa de educação permanente, deve ser 

desenvolvida na perspectiva da cogestão e da ampliação da autonomia dos sujeitos 

envolvidos no cuidado, e deve permitir aos profissionais refletir sobre sua prática e 

transformá-la em função das necessidades dos cidadãos (RAMDOHR SOBRINHO et 

al., 2013; SÁ et al., 2011b; TRIGUEIRO et al., 2011). 

Em relação aos pais de crianças em TDO, a literatura evidenciou que a 

necessidade de comparecimento ao serviço de saúde diariamente, associado às 

dificuldades financeiras, faltas ao trabalho e efeitos adversos das drogas foram 

fatores desestimuladores que levaram os pais a querer desistir do tratamento 

(SILVA; SANTOS; ALMEIDA, 2014).  

Neste estudo, os problemas que comprometeram a adesão ao tratamento da 

TB, referidos pelos pais, diziam respeito à dificuldade em aceitar a palatabilidade 

das drogas e ingeri-las em forma de comprimidos. O último problema citado foi 

pouco abordado pelas enfermeiras nas orientações aos pais das crianças pequenas 

menores de cinco anos (n=5), o que leva a perdas e ao comprometimento do 

tratamento, como observado em algumas falas. 

 
Eu quase que enlouqueço, porque eram muitos comprimidos grandes 
((riso)). Eu entrei em desespero, eu machucava, colocava na água/ não 
sabia que podia misturar com comida. Nisso eu perdi, em um único dia, 
quatro comprimidos e ela [filha] não tomou. Ai a enfermeira explicou que eu 
podia dar misturado ao leite, mas, não consegui e perdi seis comprimidos. 
Ela [enfermeira] disse que não podia perder nenhum porque eles eram 
contados e orientou a dar, dia sim, dia não, para eu não perder o 
tratamento. Achei estranho e procurei a farmácia do hospital T, o rapaz me 
olhou e disse: ‘pelo amor de Deus, jamais você poderia dar o comprimido 
assim, jamais! ’ Então ele me orientou a bater o comprimido no pilãozinho 
(que eu comprei só para isso) e misturar no leite condensado ou no 
brigadeiro e que o ideal era dar às sete horas da manhã, porque até então, 
eu dava ao meio-dia, à noite, tentei dar até dormindo, era horrível! Eu acho 
que elas [enfermeiras] deveriam orientar a mãe o que fazer quando a 
criança não consegue aceitar o comprimido, e não brigar, porque os pais 
não estão conseguindo dar o medicamento, não faz sentido, entendeu? 
(C3). 
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Quando ele [filho] ia tomar os comprimidos era uma dificuldade para engolir, 
porque é um pouco grande, às vezes ficava preso na garganta. Mas eu 
sempre dizia: ‘olhe, está bem pertinho, está bem pertinho de acabar’ (C9). 
No início, eu diluía na água, mesmo assim ele vomitava e tentava de novo. 
Não foi nada fácil ((risos)), porque o tratamento para ele era muito pesado e 
ainda ter que se acostumar com a medicação, às vezes ele vomitava, não 
se sentia bem, não se alimentava, foi meio difícil (C10). 

 

Quanto aos efeitos adversos mais citados pelos pais, estavam as náuseas, 

os vômitos, a perda de apetite (que deixava as mães mais preocupadas e 

angustiadas), a perda de peso e a excessiva agitação (euforia) de alguns filhos, que 

poderiam estar relacionados, possivelmente, às características das drogas. Esses 

efeitos poderiam ser minimizados a partir de orientações dos profissionais que 

acompanhavam as pessoas menores de 15 anos com TB, uma vez que esses 

medicamentos podem ser administrados preferencialmente em jejum (uma hora 

antes ou duas horas após o café da manhã), em uma única tomada, ou em caso de 

intolerância digestiva, com uma refeição (BRASIL, 2011b). Tais informações não 

foram discutidas com os pais. 

Um pai relatou também que desconhecia os efeitos adversos que as drogas 

poderiam causar. “Ela não teve nenhuma reação:: e que reação causa? (C1)”. Com 

isso, depreende-se que a falta ou a limitada orientação dos profissionais sobre os 

medicamentos utilizados no tratamento é um problema recorrente identificado pela 

literatura nacional e internacional sobre a estratégia do TDO na TB (ALVES et al., 

2012; KULKARNI et al., 2013; YAMAMURA et al., 2014).  

Para amenizar esse problema, orienta-se, na relação dos profissionais com 

os pais e as pessoas menores de 15 anos com TB, uma abordagem ampliada da 

saúde, baseada não somente nos aspectos biológicos da TB. Assim, acredita-se 

contribuir para a aderência e o sucesso do tratamento da doença (PONCE et al., 

2011).  

Convém ressaltar que as crianças apresentam mais vulnerabilidade à 

ocorrência de erros de medicação devido a fatores intrínsecos, como as 

características anatômicas e fisiológicas; e extrínsecos, relativos à falta de políticas 

de saúde e da indústria farmacêutica voltadas ao atendimento de tais 

especificidades (BELELA; PEDREIRA; PETERLINI, 2011). A carência de 

medicamentos adequados para uso em crianças, no Brasil, constitui um problema de 

saúde pública, o que evidencia a urgência de políticas específicas para o setor. Tal 
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realidade expõe os pacientes pediátricos a riscos inaceitáveis e passíveis de 

prevenção (COSTA; LIMA; COELHO, 2009). 

Portanto, compete aos profissionais de saúde conhecer sobre a ação, a 

interação e os efeitos colaterais e adversos dessas drogas, haja vista que a 

associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso por tempo 

suficiente são os princípios básicos para o tratamento, evitando a persistência 

bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos, assegurando, assim, a 

cura dessas pessoas (BRASIL, 2011b).  

A adesão ao tratamento da TB em pessoas menores de 15 anos é 

responsabilidade dos pais e de toda a família, principalmente no compromisso de 

administrar as drogas diariamente, em horários específicos e por um longo período. 

No entanto, observa-se que essa prática se torna um problema, evidenciado, 

principalmente, quando os pais começam a visualizar melhora dos sinais e dos 

sintomas da doença, que pode ofuscar a importância da continuidade do tratamento, 

uma vez que essas drogas passam a ser percebidas, pelos pais, como 

desnecessárias e então não insistem na tomada da medicação pelos filhos. 

 
Nos últimos dias, assim/ umas duas semanas, já acabando, ela ficava 
assim:: sem querer tomar (C1). 
 
Ele desistiu agora, no último mês, ele disse que não vai tomar, porque 
desde que ele saiu do hospital T, graças a Deus, não sente mais nada, mas 
o tratamento tem que continuar até os seis meses, não é? Eu trouxe a 
medicação para mostrar, mas ele se amarrou e não toma mais, eu vim aqui, 
trouxe o peso e a medicação, para ver se a enfermeira conversa com ele 
(C4). 

 

Lidar com crianças pequenas e adolescentes na aceitação de medicamento 

é uma tarefa árdua e nem sempre fácil, pois os pais precisam convencer seus filhos 

a tomá-los, o que nem sempre conseguem. O tratamento incompleto ou irregular da 

TB afeta a cura e compromete o controle da doença, tornando-se um problema que 

traz implicações negativas para a saúde pública e para a saúde do próprio indivíduo 

(QUEIROZ; NOGUEIRA, 2010). 

Entretanto, alguns pais demonstraram consciência sobre a doença e a 

importância da cura, comprometendo-se com a administração do medicamento, o 

que facilitava a adesão do tratamento da TB, mesmo que não houvesse o TDO. 
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Em alguns dias que ela não queria abrir a boca, aí a gente cantava, 
dançava, rebolava, contava história, o que você imaginar, nós fizemos 
nesses seis meses para ela tomar esses medicamentos (C3). 

 
Eu só saía para trabalhar quando entregava o remédio a ele; alguns dias eu 
só saia às nove e meia, mas eu esperava para entregar na mão dele e 
ficava olhando ele tomar (C4). 
 
Eu que dava o remédio, morria de medo de parar (C6). 
 
Nunca ninguém [profissionais] veio aqui ver eu dando o remédio dele. Eu 
que botava o celular para alarmar com o lembrete da medicação dele, às 
vezes quando eu não lembrava, a avó dele gritava lá de cima lá da casa 
dela: ‘venha dar a medicação do menino! ’ Pronto, a gente não tinha como 
esquecer, ou eu ou ela (C9). 

 

Para um adequado tratamento da TB, é necessário que a equipe de saúde 

acompanhe de perto essa família, utilizando a visita domiciliar, ferramenta de 

trabalho da ESF e essencial para o acompanhamento dos casos de TB em 

tratamento supervisionado (MARCOLINO et al., 2009). No entanto, alguns pais (n=6) 

relataram que não recebiam visita dos profissionais antes de os filhos adoecerem de 

TB, o que demonstra fragilidades na organização do processo de trabalho dos 

profissionais da APS. 

 

No início, por se tratar de um condomínio fechado, não tinha agente 
comunitário de saúde/ não era coberto, porque é condomínio. A partir da 
enfermidade, a própria enfermeira vinha, trazia os medicamentos e a 
balança para pesar minha filha (C1). 
 
É difícil o agente de saúde vir na minha casa, nem sei quem é (+). No 
começo da doença do menino, veio uma enfermeira, umas duas vezes, uma 
pneumologista, que não fez nada e, uma agente de saúde, depois, esse 
povo sumiu! Isso foi no começo, depois abandonaram o caso, não vou 
mentir (...) (C2). 
 
Na minha área não tinha agente de saúde e após a doença dela, a TB, eu 
recebi os remédios dela aqui no posto mesmo (C7). 
 

 

Pode-se verificar que a existência de condomínios fechados com acesso 

restrito aos ACS, áreas de violência urbana com a presença do crime organizado, 

drogas e álcool e a falta de interação com os profissionais das UBS colaboraram 

para a fragilização do vínculo das famílias com a UBS, o que dificulta a realização da 

visita domiciliar.  

A sobrecarga de atividades do enfermeiro é colocada também como um 

empecilho para o acompanhamento das pessoas com TB, uma vez que ele assume 
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as atividades dos diversos programas de saúde da unidade, como o de diabéticos e 

hipertensos, CD das crianças, pré-natal, grupo de idosos, saúde escolar, coleta de 

exame preventivo e supervisão da sala de vacinas.  

Segundo as enfermeiras entrevistadas, essas atividades são desenvolvidas 

semanalmente, ao mesmo tempo que realizam visitas domiciliares aos usuários que 

requerem maior cuidado (curativos e acamados), além de terem de elaborar mapas 

e relatórios sobre as atividades desenvolvidas. Relataram também que a pouca ou 

nenhuma disponibilidade de transporte da unidade obrigam-nas a utilizar seu próprio 

carro para realização das visitas domiciliares, o que causa insatisfação.  

Quanto aos ACS, percebeu-se que a insatisfação no trabalho advém do 

número elevado de famílias por microárea, o que dificulta a realização das visitas 

mensais a todas as famílias cadastradas sob sua responsabilidade. Cenário 

semelhante foi visualizado em estudo sobre a visita domiciliar de enfermeiras e ACS 

no Rio de Janeiro, Brasil, onde foram identificados problemas de relacionamento 

entre ACS e enfermeiro, sobrecarga de trabalho ocasionada por diversos fatores, 

medo da violência no território e planejamento da visita domiciliar assistemático 

(KEBIAN; ACIOLI, 2014).  

A visita domiciliar é uma das principais atividades que permite às 

enfermeiras e ao ACS conhecerem o contexto social e identificarem as 

necessidades de saúde das famílias assistidas pela equipe, permitindo uma maior 

aproximação com os determinantes do processo saúde-doença (KEBIAN; ACIOLI, 

2014). 

 

4.2.1.4 Apoio da rede de atenção às pessoas menores de 15 anos com TB 

 

No modelo de atenção em Rede, as coordenações municipais, regionais e 

estaduais do PCT devem identificar as unidades de referência na RAS para 

acompanhamento da TB de acordo com a magnitude dos casos, as distâncias 

geográficas e a facilidade de acesso, uma vez que a doença pode trazer problemas 

durante o tratamento e sequelas pós-tratamento que necessitam da realização de 

exames laboratoriais e de imagens, de avaliação de especialistas, além de 

internações hospitalares.  
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No município B, as unidades de saúde utilizadas pelas pessoas menores de 

15 anos com TB, durante o acompanhamento da doença, são visualizadas, segundo 

a coordenação do programa, de acordo com a Figura 10. 

 

Figura 10 – Fluxo para acompanhamento das pessoas menores de 15 anos com TB no município B, 
2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2015. 

 

A realização de exames de secreção pulmonar por uma criança maior ou 

adolescente é feita mediante o fornecimento dos potes, pela UBS; e as pessoas são 

orientadas a coletar a secreção nas suas residências. De posse desse material, 

acondicionado em uma caixa de isopor, o enfermeiro entra em contato com a 

vigilância epidemiológica do município que recolhe e entrega no laboratório 

municipal. Caso seja solicitada, também, a cultura para BK, o laboratório municipal 

encaminha esse material para o Laboratório Central do Estado (LACEN). A coleta e 

o encaminhamento das amostras são realizados diariamente. Os resultados desses 

exames são repassados, com prioridade, dos laboratórios para a vigilância 

epidemiológica municipal e dessa para as UBS, segundo a descrição da enfermeira. 

 
Se o resultado for positivo, o laboratório imediatamente liga para vigilância e 
eles [a vigilância] entram em contato com a gente, antes mesmo de o 
resultado impresso chegar aqui na unidade. A demora ocorre um pouco se 
o resultado for negativo. Então eu já sei, se demorar muito é porque deu 
negativo, porque quando é positivo é bem rapidinho, a vigilância liga logo e 
avisa para providenciar a medicação (E1). 
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As solicitações de raio x e de TC são encaminhadas, pela UBS, para a 

coordenação do PCT autorizar, junto ao secretário de saúde do município e, em 

seguida, retornam à UBS para marcação junto ao prestador particular, conveniado 

ao SUS. A contratação de serviços da rede privada é uma estratégia adotada por 

alguns municípios brasileiros para suprir deficiências na oferta de atenção 

especializada aos usuários do sistema de saúde (ALMEIDA et al., 2010). Em alguns 

casos, segundo a coordenadora do PCT do município, para agilidade na realização 

do exame, a pessoa com TB que necessita de TC é encaminhada ao hospital de 

referência para doenças infectocontagiosas do estado. 

Quanto à necessidade de médico especialista, as pessoas menores de 15 

anos, sem plano de saúde, foram encaminhadas para uma clínica municipal que 

oferece serviços em diversas especialidades médicas. Porém, observou-se que a 

única criança que necessitou de especialista não utilizou esse serviço porque era 

acompanhada, ambulatorialmente, pelo infectologista de um hospital filantrópico 

infantil da capital. 

A referência para internamentos por TB do município é o hospital de 

doenças infectocontagiosas do estado, localizado na capital, acesso pactuado entre 

município e estado. Neste estudo, segundo uma mãe de uma das crianças, caso 

fosse preciso internar o filho, seria para o hospital infantil filantrópico na capital, onde 

já era acompanhada pelo infectologista.  

Assim, pode-se concluir que o fluxo de referência para o internamento por 

TB, para pessoas menores de 15 anos não é claramente definido pelo município B, 

talvez relacionado à falha na divulgação junto aos profissionais de saúde e, 

possivelmente, à boa relação desses profissionais com os especialistas infantis, 

visto que estes possuem mais facilidade de conseguir vagas para internamentos nos 

hospitais onde desenvolvem suas atividades. 

A Figura 11 mostra, a partir dos relatos dos pais, das enfermeiras e dos 

coordenadores do programa, o fluxo para acompanhamento das pessoas menores 

de 15 anos com TB no município A.  
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Figura 11 – Fluxo para acompanhamento das pessoas menores de 15 anos com TB no município A, 
2014. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora, 2015. 

 

Nesse município, o processo de coleta e de encaminhamento da 

baciloscopia e da cultura era realizado de maneira diferente. Em apenas uma UBS, 

que possuía laboratório, a coleta era feita na sala de curativo ou na área externa da 

unidade; nas outras, os usuários recebiam a solicitação do exame, coletavam em 

casa e eram orientados a ir deixar nos laboratórios das policlínicas de cada distrito 

de saúde de seu domicílio. A cultura para BK era encaminhada dos laboratórios 

(particular e municipais) para o LACEN e os resultados repassados para UBS pelos 

Distritos Sanitários. De acordo com uma das enfermeiras, “Se o exame der positivo, 

o distrito já liga e a gente vai atrás do paciente, quando ele deixa o telefone, quando 

não deixa a gente vai atrás do endereço para iniciar logo o tratamento (E6)”. 

Quanto aos exames de imagem, principalmente o raio x, os pais referiram 

não haver dificuldades em realizá-lo, seja pelo plano de saúde seja pelos serviços 

públicos. Um fator facilitador, segundo o pai (C10), era ser portador da TB, uma vez 

que esses pacientes eram vistos como prioridade pelo hospital geral municipal, fato 

reforçado pela coordenadora do município A. Desse modo, a criança e o 

adolescente que necessitaram de TC de tórax (n=2) conseguiram realizar durante o 

período de internamento, o que agilizou a marcação e sua realização.  
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Por ser um exame especializado de alta complexidade ambulatorial, a TC 

deverá ser solicitada na Central Metropolitana de Regulação e confirmado o 

aprazamento pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários do SUS. Nesse 

caso, o operador deverá informar ao usuário o horário, a data e o local de 

atendimento, emitindo, para isso, a guia de autorização (RIO GRANDE DO NORTE, 

2014). 

Na necessidade de uma consulta com especialista, para as pessoas 

menores de 15 anos com TB sem plano de saúde, a regulação do acesso era feita 

na própria UBS, de acordo com hierarquização, pactuação e protocolos 

estabelecidos na Secretaria Municipal de Saúde, que inicialmente orienta para as 

policlínicas distritais do município A às quais as UBS estavam vinculadas.  

Para os casos de internamento hospitalar para as pessoas menores de 15 

anos com TB, a coordenadora municipal do PCT citou como referência o hospital de 

doenças infectocontagiosas do estado, localizado na capital. Em ambos os 

municípios, nenhuma criança ou adolescente objetos deste estudo foi internado(a) 

na instituição citada, o que leva a crer, pelos resultados encontrados, que os 

hospitais infantis da capital estão acolhendo essa faixa etária, fazendo o diagnóstico, 

o acompanhamento e o encerramento do caso. 

 É importante destacar que, no ambiente hospitalar, o acompanhamento dos 

casos de TB, suspeitos e confirmados, é realizado pela Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH), Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e Farmácia, 

que têm papeis ativos na correta condução desses casos, inclusive de, na alta dos 

pacientes, realizar referenciamento para as UBS dos municípios de domicílio 

(BRASIL, 2011b).  

Esses hospitais, nas RAS, devem cumprir, principalmente, a função de 

responder às condições agudas ou aos momentos de agudização das condições 

crônicas, conforme estabelecido em diretrizes clínicas baseadas em evidências. 

Para isso, os hospitais em rede devem ter uma densidade tecnológica compatível 

com o exercício dessa função e devem operar com padrões ótimos de qualidade 

(MENDES, 2011). 

Neste estudo, pôde-se observar que, nos dois municípios prioritários para o 

controle das ações de TB, o acompanhamento das pessoas menores de 15 anos 

com TB ainda não segue, na sua totalidade, os princípios da 

integralidade/coordenação das ações, haja vista dificuldades de recursos, de 
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diversas formas, e a necessidade de definição de uma rede adequada de acesso 

para essa faixa de idade. 

As ações de controle da TB, com foco ampliado de saúde, requerem a 

combinação de atividades integradas e especializadas, de forma que seja possível 

assegurar um modelo de atenção que considere o estado debilitante da doença 

(ARAKAWA, et al., 2011).  Para que isso ocorra, é necessário investimento na 

melhoria das unidades básicas e especializadas de saúde, assim como o apoio 

gerencial das UBS no que concerne à organização das ações que contribuam para o 

planejamento sistematizado e integral para cada doente quando se visa à 

singularidade e à resolutividade, sempre que possível, das necessidades das 

pessoas com TB e de suas famílias (PROTTI et al., 2010). 

Há de se considerar, diante desse cenário, um duplo desafio do sistema de 

saúde ao abrir portas para garantir o acesso da população e, ao mesmo tempo, criar 

redes assistenciais que possam assegurar a continuidade do cuidado da saúde, 

referenciando os usuários para outras unidades de maior complexidade e densidade 

tecnológica (RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

 Conceber o sistema de saúde como uma rede coordenada, capaz de 

garantir o acesso e a continuidade do cuidado, pressupõe o estabelecimento de uma 

malha intricada de interações entre gestores, prestadores e profissionais e os 

usuários do sistema de saúde (ALVES et al., 2012).  

 

4.2.1.5 E o tratamento chega ao fim: encerramento do caso 

 

 Após os seis meses de acompanhamento da TB, o encerramento do caso é 

realizado após a avaliação clínica das pessoas menores de 15 anos e dos 

resultados de exames, principalmente da radiografia de tórax, indicada com um mês 

de tratamento ambulatorial e de controle ao término do tratamento ou, quando da 

solicitação do médico assistente, a qualquer tempo (BRASIL, 2011b).  

 É importante ressaltar que o encerramento do caso de TB deverá ser 

avaliado pelos profissionais de saúde que acompanham essas pessoas, em 

ambulatórios especializados de hospitais públicos, em hospitais filantrópicos ou em 

consultórios particulares. Além disso, os profissionais das UBS onde o tratamento é 
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realizado devem ser comunicados sobre o encerramento do caso, o que foi 

observado em algumas falas. 

 
Quando ela terminou o tratamento, ela era acompanhada no hospital X, aí 
ela fez o raio x e a pediatra entregou o papel com tudo que ela tinha feito e 
me mandou levar para unidade, foi quando retornei para as enfermeiras 
encerrar a ficha dela (C7). 
 
[...] os pacientes que são acompanhados pelo hospital T, eles fazem tudo 
por lá, inclusive a alta por cura é dada por lá porque eles fazem o raio x e os 
BKs também. Depois, eles procuram a unidade, com os papeis da alta de lá 
e eu anexo uma cópia no prontuário dele (E11). 

 

 Nos casos das pessoas menores de 15 anos com TB, acompanhadas pelo 

serviço privado de saúde, observou-se que os médicos encerraram o caso de 

maneira diferente. De acordo com um dos informantes, “O médico não pediu exame, 

ele disse: pronto, parou o tratamento, vida normal (C6)”. 

Para as crianças maiores e os adolescentes, o término do tratamento 

representou um alívio de sofrimento e a liberdade das restrições que a doença 

trouxe por um determinado tempo, principalmente para aquelas que ficaram em 

isolamento nos hospitais. 

 
Quando terminou o tratamento ele foi o primeiro a dizer: glória a Deus 
((riso)). “Até que enfim mainha, não vou tomar mais nenhum remédio!”. E 
pulou, pulou, pulou. Aí eu que disse: “graças a Deus que terminou e você 
ficou bem” (C9). 

 

 Para a vigilância epidemiológica, o encerramento do caso é registrado no 

prontuário da criança na UBS e comunicado, por meio do boletim mensal, ao 

primeiro nível informatizado do município para que possa ser realizada a completude 

da ficha de investigação no SINAN, enviada juntamente com a solicitação dos 

tuberculostáticos. O preenchimento adequado dos campos dessas fichas 

(completude) é essencial para acompanhar a dinâmica da doença e definir 

prioridades de intervenção (LIRIO et al., 2015).  

O fato de a pessoa com TB terminar o tratamento e não procurar a UBS 

revela a fragilidade dos atributos da longitudinalidade e da integralidade, já que os 

pacientes foram acompanhados por um longo tempo e deveriam ter um vínculo 

maior com os profissionais e a unidade de saúde (STARFIELD, 2002), tornando-se, 

dessa forma, um problema para os profissionais encerrarem o caso, uma vez que os 

dados no SINAN ficam incompletos, como visto nos relatos a seguir. 
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Eu consegui dar os remédios os seis meses, só que não fui procurar a 
médica no final. Eu ((riso)) tenho vários problemas (++) passei um bom 
tempo internada no hospital com meu outro filho menor (ele tem asma) e o 
tempo foi passando e acabei não indo mais lá. Acho que faz uns dois meses 
que ele terminou:: a minha agente de saúde sempre diz: ‘vá lá pra encerrar 
com a enfermeira’ (C10). 
 
Quando ele completa o tratamento, a gente dá por encerrado o caso, 
porque o encerramento mesmo, com os resultados dos exames pode 
demorar, entendeu? Tem uns [pacientes com TB] que demoram até quatro 
meses para retornar aqui na unidade, porque fica na dependência do 
pneumologista que demora muito pelo SUS (E5). 

 

 Estudo realizado em um estado brasileiro sobre a completude dos dados das 

fichas de notificação da TB identificou que não houve diferença em relação à 

variável encerramento entre os municípios não prioritários e prioritários para o 

controle das ações de TB. No entanto, 70,2% dessas notificações foram realizadas 

pelos municípios prioritários, podendo-se inferir que há uma necessidade de 

melhorar a qualidade dos registros nas fichas de notificação da doença (MOREIRA; 

MACIEL, 2008). A baixa completude das fichas de notificação limita a análise dos 

dados dos sistemas de informação em saúde, podendo comprometer as ações para 

o controle da TB por interferir na assistência e nos processos decisórios (SANTOS et 

al., 2013).  

 

4.2.2 A experiência da tuberculose: fatores que dificultaram e facilitaram o 

acesso aos serviços de saúde 

 

 Esta categoria discorre sobre os fatores que levaram os pais a decidir pela 

escolha dos serviços de saúde diante dos problemas do filho. Ela aborda três 

fatores, citados pelos pais, que interferiram diretamente na procura pelo serviço de 

saúde, que são os fatores geográficos, organizacionais e econômicos.  

Organizar as unidades de saúde próximas de onde mora ou trabalha a 

população é um dos pressupostos da APS formulada na Conferência Mundial de 

Saúde de Alma-Ata, que tem como um dos componentes prioritários a extensão da 

cobertura dos serviços de saúde e o melhoramento do ambiente (WHO, 1979).  No 

entanto, o acesso ao sistema de saúde envolve aspectos que extrapolam a 

assistência à saúde e neles atuam fatores socioeconômicos e culturais que 
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interagem com os aspectos intersetoriais ligados à própria estrutura política de cada 

país (UNGLERT, 1990).  

Para que o princípio da equidade seja garantido no SUS, visto que, 

considerando as peculiaridades de cada indivíduo, deve ser igual para todos os 

cidadãos, é necessário que o acesso seja assegurado sob o ponto de vista 

geográfico, econômico, organizacional e cultural, fatores esses que estão ligados 

tanto às condições da família/comunidade quanto aos serviços de saúde e também 

à participação do estado. 

 

4.2.2.1 Acesso geográfico 

 

O acesso geográfico ocorre a partir do adequado planejamento da 

localização dos serviços de saúde que envolve uma distância, um tempo necessário 

para cobri-la e meios de transportes aceitáveis para a população (WHO, 1979; 

STARFIELD, 2002). Associados a esses fatores acrescentam-se barreiras físicas 

que podem interferir no acesso à unidade de saúde. A distância máxima definida 

como cômoda para se andar a pé para a unidade de saúde é de 800 metros, ao se 

considerar aceitável que uma criança possa ser levada no colo ou acompanhada 

pela mãe em um tempo de deslocamento entre 5-35 minutos (CAMPOS FILHO, 

2003; RAMOS; LIMA, 2003). 

Nas falas da maioria dos pais, pode-se identificar, em relação à distância, 

que essa não se torna uma barreira para o acesso à UBS, já que a UBS localiza-se 

próximo da residência. Essa percepção de distância se diferencia entre os pais, visto 

ser medida pelo tempo que utilizam para chegar até a unidade de saúde, variando 

entre 5 a 30 minutos, conforme os relatos. 

 

É bem pertinho, dá para ir andando, se eu for só, vou ligeirinho (+) é bem 
pertinho, não dá dez minutos caminhando (C3). 
 
Eu considero normal, não é distante, é perto (+) é perto, acho que não gasta 
nem cinco minutos, menos que isso ((risos)) (C9). 
 
É próximo, não é tão longe não, é menos de meia hora (C7). 

 

Esses achados corroboram um estudo desenvolvido na cidade de Salvador, 

Brasil, nas UBS com ESF, que aponta que o melhor acesso geográfico estava 

relacionado à melhor localização da unidade de saúde, com um tempo de marcha 
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entre a residência e a unidade inferior a 10 minutos e nas outras unidades a média 

do tempo foi de 15-20 minutos, evidenciado também em Porto Alegre, Brasil, onde 

os usuários caminhavam por 15 minutos, em média, para deslocamento às unidades 

de saúde (CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010; LIMA et al., 2007). 

 No entanto, mesmo considerando a boa localização geográfica da unidade 

de saúde e o pouco tempo decorrido para o acesso, a fala de um pai indica que, 

provavelmente essa distância não seja considerada próxima para outras residências 

de abrangência da unidade: “Para MINHA CASA (+) ela é perto (C6)”.  

A distância é considerada um dos principais determinantes da intensidade 

das relações entre os vários conjuntos de fenômenos distribuídos no espaço, uma 

vez que, quanto maior for a distância entre dois pontos, menor é a probabilidade de 

que esses pontos estarão funcionalmente relacionados (ONOKERHORAVE, 1976). 

Para melhorar essa relação, estudo realizado na Nigéria sugere que, nas áreas 

urbanas, os centros de saúde deverão ser localizados em áreas residenciais 

específicas que possam facilitar o acesso da população, considerando que a 

distância entre a residência e a unidade de saúde não deva ultrapassar 1 km e com 

capacidade de atender entre 10.000 a 20.000 pessoas (ONOKERHORAVE, 1976). 

Em relação à distância da residência para os hospitais, unidades bastante 

procuradas pelos pais, as respostas foram que essas instituições se localizavam 

longe de suas residências. 

 
É distante, outra cidade/ longe, longe (++) (C1). 
 
Para o hospital T? É um pouco distante, eu ia de ônibus ou pedia a minha 
irmã ou ao meu cunhado para ir me deixar, de moto ou de carro (C4). 

 

Na área da saúde, a organização espacial deverá considerar a distância que 

a população percorre para ter acesso aos serviços de saúde e o tipo de transporte 

que utiliza, relacionados à complexidade desses serviços: quanto menos 

especializados, mais próximos estão da população (ALBUQUERQUE et al., 2014).  

Portanto, espera-se que a distância entre a residência e a UBS seja menor 

que a distância para um serviço de atenção secundária e, consequentemente, maior 

para o serviço de atenção terciária, haja vista existir, pela complexidade de cada 

serviço, um número menor de unidades hospitalares em relação às UBS 

(ONOKERHORAYE, 1976). 
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 A percepção de distância percorrida está associada ao tipo de transporte 

que os usuários utilizaram para se locomover para UBS, laboratórios, consultórios 

de especialistas e hospitais. O acesso à UBS, considerado pela maioria próximo de 

sua casa, era realizado a pé, e se a distância fosse maior, eles se deslocavam em 

automóvel particular, de ônibus ou de táxi. Essa escolha dependia das condições 

financeiras de cada família. Alguns contavam com a ajuda dos vizinhos para 

transportar o filho, principalmente quando ele se encontrava em estado mais 

comprometido de saúde. 

 
Nós pedimos socorro ao vizinho, ele levou no carro dele depois eu peguei 
um táxi, não foi difícil (C8). 
 
Eu vou a pé mesmo, mas para fazer os exames era no carro do vizinho 
(C11). 

 

Conhecer a distância e o tempo percorrido pelos pais para ter acesso aos 

serviços de saúde se relaciona à resolução do problema, à otimização do tempo e 

ao bem-estar das pessoas. O menor tempo para se deslocar até a unidade de 

saúde, o conforto proporcionado pelo espaço interno, a proteção contra o mau 

tempo, a rapidez da chegada que aumenta as chances de um atendimento oportuno 

são algumas das vantagens que o uso do automóvel próprio traz para os pais 

(RAMOS; LIMA, 2003). 

Estudo semelhante foi realizado com pessoas adultas com TB em um 

município prioritário para o controle da doença no Brasil. Os usuários avaliaram que 

meios de transporte em geral (carro, ônibus, motocicleta) apresentaram uma 

avaliação entre parcialmente satisfatória e satisfatória, visto que alguns doentes 

possuíam condução própria e as avaliações parcialmente satisfatórias podem ter se 

concentrado entre aqueles que dependem do transporte coletivo para acessar o 

serviço de saúde (PALHA et al., 2012).  

Os dados desta pesquisa corroboram os resultados no estudo de Palha et al. 

(2012), ao se considerar, nos relatos, que os pais dispunham de automóveis ou de 

motocicletas para se deslocar às distâncias maiores, sejam próprios, sejam de 

familiares, sejam de terceiros. Isso demonstra uma mudança no perfil de mobilidade 

da população brasileira, em que 35% das famílias brasileiras abaixo da linha da 

pobreza (até meio salário mínimo per capita) já usufruem de veículos privados. Essa 
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mudança ocorreu em função das políticas de aumento de renda da população mais 

pobre e da ampliação de crédito para essas famílias (IPEA, 2013c). 

 A avaliação da localização da UBS é um fator positivo, uma vez que facilita o 

acesso dos usuários. De acordo com um dos informantes, “Acho bem localizada e 

por ser uma unidade MUITO antiga/ todos conhecem como postinho Y. Eu acho que 

o fator positivo dela [da UBS] é esse, ser bem localizada e também BEM conhecida 

por todos (E8)”. 

Salienta-se que a existência da unidade não é garantia do acesso, visto que 

outros fatores devem ser avaliados, como o fluxo de transporte público para a 

população que não dispõe de veículo particular. 

 
Eu acho que não há dificuldade, até o pessoal do [bairro S] diz que pegar o 
ônibus pra cá é melhor que para a unidade do bairro deles (E5). 
 
É de fácil acesso [a UBS], bem localizada e tem ônibus (E10). 

 

Apesar de algumas UBS serem consideradas bem localizadas e com 

transporte público disponível, sabe-se que o país vivencia uma crise nesse setor, 

realidade resultante das altas tarifas e da cobertura insuficiente da rede de 

transporte nos municípios, o que causa pouca utilização desse meio pela população 

(SILVEIRA; COCCO, 2013).  

 No Brasil, não existe lei de âmbito nacional que garanta a gratuidade de 

transporte público para aqueles acometidos por TB, ainda que para a realização do 

tratamento. No entanto, cada estado ou município poderá conceder esse benefício 

de acordo com as leis próprias. Como exemplo, existe o estado do Rio de Janeiro, 

Brasil, que no caso de transporte intermunicipal, garante a gratuidade às pessoas 

com TB; e o município de São Paulo, que dá isenção ao pagamento das tarifas. 

Nesse caso, os usuários devem ser orientados a verificar a existência de lei 

específica em sua cidade e no estado (OPAS, 2015). No Rio Grande do Norte, não 

existe uma lei que regulamente a gratuidade para essas pessoas. 

Ainda em relação à área de abrangência da UBS, uma enfermeira referiu 

que a maior parte dos usuários é beneficiado pela localização, mas que existem 

pessoas residindo em áreas distantes e carentes sem cobertura da ESF, o que 

desfavorece a longitudinalidade.  

 
Nós temos uma área bem estratificada, mas eu acho que a unidade está 
bem centralizada porque a demanda é muito grande aqui ao nosso redor.  
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Existe uma comunidade [parque Z], que eu acho mais distante e carente, o 
que torna complicado para os agentes de saúde irem até lá, se essa 
unidade fosse próxima deles, seria mais difícil atender as outras áreas (E3). 

 

Ao se definir um território, a ESF deverá ser organizada para atender aquela 

população. No entanto, problemas de ordem financeira e organizacional acabam 

interferindo na cobertura total desse território, como o número reduzido de equipes 

da Saúde da Família. Por conseguinte, a pouca abrangência da ESF no território 

deixa a população fora da área de ação da unidade, o que estimula a procura por 

outras unidades de saúde para além de seu território ou até mesmo de seu 

município.  

Esse fato é evidenciado na fala de uma enfermeira que realiza suas 

atividades em uma unidade de saúde, única do bairro e sem ESF, que atende uma 

população estimada de 24.185 pessoas (HORA; MEDEIROS, 2014). Vale salientar 

que esse bairro possui uma população com melhor poder aquisitivo.   

O processo de reestruturação da APS com descentralização para as UBS é 

orientado pela PNAB (2012). De acordo com essa política, em grandes centros 

urbanos, onde não haja ESF implantada, deverá haver uma UBS para, no máximo 

para 18 mil habitantes, localizada dentro do território (BRASIL, 2012a). 

 
Independentemente da localização geográfica, se é ou não bem localizada, 
o povo quer atendimento; eu digo isso porque nós estamos atendendo 
pessoas do [bairro M], que é um bairro da zona norte, imenso, temos “n” “n” 
pacientes de lá; também temos do [bairro B], [bairro C], atendemos pessoas 
de longe e eu pergunto para elas: “mulher, onde é que você mora?”. Ela 
responde: “tal lugar, lá na zona norte, lá longe, longe, longe”. Aí eu digo: “e 
por que você veio aqui [UBS], não tem estratégia de saúde da família mais 
próxima da sua casa?”. Aí a pessoa diz: “tem, mas tenho que chegar às 
cinco da manhã ou na madrugada para pegar ficha e às vezes não consigo 
[...] e como eu sei que aqui é mais fácil e chegando cedo eu consigo, eu 
prefiro pegar dois ônibus e vir aqui porque eu sei que o meu atendimento é 
garantido” (E6). 

 

Verifica-se, no relato da enfermeira, que a usuária não possui vínculo com a 

unidade de saúde mais próxima de sua residência, mesmo existindo ESF. Isso 

ocorre por questões relacionadas à organização e à qualidade do atendimento da 

unidade a que ela está adscrita, o que a faz sair de seu território, utilizar dois ônibus 

e também ter de chegar cedo para que consiga ser atendida em outra unidade de 

saúde de um Distrito Sanitário que não é o seu.  

É importante reforçar que a rede de atenção básica de saúde no município 

A, em novembro de 2016, contava com 113 equipes de saúde da família 
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implantadas, o que corresponde a 47,68 (BRASIL, 2016a). Esse dado demonstra 

que existem áreas descobertas pela ESF no município A, o que pode direcionar o 

fluxo das pessoas para outras unidades de saúde. 

Para a implantação de uma unidade de ESF, o município deve selecionar 

uma área em que a população esteja exposta a maiores riscos e vulnerabilidades 

sociais, considerando-se a ausência de barreiras para o acesso a essa Unidade.  A 

partir de então, os gestores ou a Secretaria Municipal de Saúde definirão o território 

de abrangência, ou seja, a área sob sua responsabilidade. 

A procura por outras UBS pelos usuários está relacionada também às 

características gerais do território, como a violência imposta por grupos organizados 

que determinam o modo de vida da população e o funcionamento das unidades, 

impondo horários de visitas domiciliares e definindo quem poderá ter acesso aos 

serviços de saúde, como relatado por uma enfermeira: 

 
[...] a localização da unidade é favorável, aqui é bem central para todo o 
bairro, só que aqui tem muita violência, tem o problema que umas pessoas 
não podem subir [o morro], outras não podem descer devido às gangues, se 
você é de uma determinada área não pode vir para essa unidade e tem 
outras pessoas que não podem descer, porque são juradas de morte. Sei lá, 
essas coisas que eu não entendo (E7). 

 

Esse tipo de violência é definido como violência social. No Brasil, os 

elevados índices de criminalidade são acompanhados de desigualdade social, 

miséria, falência do poder público, ineficiência das políticas na área de segurança e 

frustrações geradas pela sociedade de consumo. Devido à generalização do 

fenômeno da violência, não existem mais grupos sociais protegidos, isto é, a 

violência não mais se restringe a determinados nichos sociais, raciais, econômicos 

e/ou geográficos (ABRAMOVAY; FEFFERMANN; REGNIER, 2012). 

 De fato, a violência atinge todos os grupos sociais. Estudo realizado em uma 

UBS em Belo Horizonte, Brasil, mostrou a vivência/experiência dos profissionais de 

saúde com a violência social. Eles referiram reconhecer o cenário de violência, pela 

influência do tráfico de drogas em seu trabalho, pelo comportamento agressivo dos 

usuários com os profissionais; pela violência velada com coação, quando tentam 

utilizar as relações de poder para manter atendimento privilegiado; e mesmo pela 

demonstração da condição de superioridade em relação aos profissionais. Essa 

vivência causa medo e insegurança e leva os profissionais a adotar vários 

mecanismos de defesa para diminuir o sofrimento, principalmente psicológico, 
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causado por esses usuários (VELLOSO; ARAUJO; ALVES, 2011).  Portanto, tanto 

os usuários são privados do seu direito de ir e vir, garantido pela Constituição 

Federal, como os profissionais também são vítimas desse tipo de violência, que 

acaba interferindo no processo de trabalho da equipe e na organização da unidade 

de saúde. 

Além dos fatores abordados anteriormente como a distância, o tempo, o 

transporte e a violência social que estão relacionados ao acesso às UBS, existem 

fatores físicos, como a existência de pequenas pontes, a inexistência de espaços 

para estacionamento de veículos e circulação de pedestres que dificultam a 

utilização dos serviços de saúde não somente pelos usuários mas também pelos 

profissionais, como identificado nas falas das enfermeiras. 

 
A localização até favorece os moradores, a unidade está dentro, no meio 
das duas áreas [da ESF]; o acesso é fácil, a não ser que a pessoa tenha 
dificuldade em andar, de se locomover, aí fica difícil porque tem uma 
pontezinha da área vermelha que torna complicada a passagem por ela, 
tem que dar umas voltas; mas ali [na UBS], as pessoas não vêm de outros 
bairros não, não! Ali é muito fechadinho, lá não vai ninguém de outros 
bairros (E10). 
 
Aqui é difícil estacionar, as ruas são muito estreitas e não existe outra 
maneira de chegar, quando a pessoa entra no bairro a acessibilidade dela 
para a Unidade Básica de Saúde é difícil (E4). 

 

Pode-se perceber, nas duas falas, as dificuldades ou as barreiras de acesso 

ao serviço de saúde, tanto pelos pais como pelos profissionais, o que gera 

insatisfação, visto que o acesso é um atributo essencial do ambiente e deve ser 

assegurado nos espaços, no meio físico, no transporte, na comunicação, inclusive 

nos sistemas e nas tecnologias da informação e comunicação, como também nos 

serviços e nas instalações abertos ao público ou de uso público, na zona urbana ou 

na rural (BRASIL, 2012b). 

 Para tanto, é necessário disponibilizar circulações acessíveis de pedestres, 

que têm, segundo o código de trânsito brasileiro, prioridade nas vias terrestres do 

território nacional (BRASIL, 2015b). Nesse caso, os órgãos responsáveis pela 

mobilidade urbana deverão adaptar um itinerário de pedestre no entorno das UBS, 

fazendo com que essas rotas priorizem a interligação entre avenidas principais, ruas 

secundárias, pontos de parada e acesso aos transportes públicos e 

estacionamentos de veículos (BRASIL, 2012b) de maneira contínua, desobstruída e 

sinalizada, que possa conectar os ambientes externos ou internos de espaços e 



125 
 

edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as 

pessoas, inclusive aquelas com deficiência (ABNT, 2015).  

No entanto, apesar de ser um direito garantido por lei, o que se viu no Brasil, 

em 2012, foi que 68,2% das UBS não possuíam na entrada calçadas em boas 

condições e que facilitassem o deslocamento para cadeirantes e pessoas com 

necessidades especiais (BRASIL, 2015c). Mesmo diante dessas dificuldades de 

acesso, pode-se perceber que os pais de pessoas menores de 15 anos com TB e os 

profissionais que acompanharam esses usuários avaliaram a UBS como boa em 

relação à distância, ao tempo gasto e à disponibilidade de transporte coletivo. 

Entretanto, barreiras geográficas relacionadas à violência no território e a obstáculos 

para o acesso físico ainda dificultam o uso dos serviços e o vínculo com a UBS. 

 

4.2.2.2 Acesso organizacional 

 

 Com a descentralização das ações de saúde para a APS, incluindo as ações 

de controle da TB, evidencia-se um novo modelo de organização e de gestão das 

UBS relacionadas ao território, às necessidades dos usuários e ao acesso a esses 

serviços (TRIGUEIRO et al., 2011). Esse novo modelo está estruturado na PNAB 

(2012) que deverá se organizar para assumir sua função central de acolher, escutar 

e oferecer uma resposta positiva aos problemas de saúde da população. A 

organização desse acesso é de responsabilidade das três esferas do governo 

(federal, estadual e municipal) que deverão garantir a infraestrutura necessária ao 

funcionamento das UBS, de acordo com suas responsabilidades (BRASIL, 2011f). 

Essas unidades e suas variações (postos, policlínicas, postos avançados de 

saúde) são os locais prioritários para atuação das equipes de APS. Assim, para que 

cumpram o seu papel na garantia do acesso à população são necessárias 

organização e infraestrutura, que estão intimamente relacionadas aos horários e aos 

dias de funcionamento, ao acolhimento por tipo de demanda, aos serviços 

oferecidos e à estrutura física acessível (BRASIL, 2015d).  

 

4.2.2.2.1 Horários de funcionamento e marcação de consultas 

 

 Para Starfield (2002), o horário de disponibilidade dos serviços de saúde é 

considerado como acesso relacionado ao tempo. Portanto, o conhecimento sobre os 
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horários de funcionamento das UBS é fator primordial para a procura e a oferta dos 

serviços. No entanto, alguns pais informaram não conhecer o horário de 

funcionamento da unidade a que estão adscritos ou cadastrados, mesmo 

procurando a UBS para buscar os medicamentos, que são fornecidos unicamente 

pelo SUS e distribuídos pelas UBS próximas às residências.  

 
Sinceramente, não sei (+) imagino que a unidade funciona em horário 
comercial, normal, inclusive na hora de almoço:: não sei se fecha para 
almoço (C1). 
 
O funcionamento é:: das oito horas até as quatro. Horário normal, não sei 
agora, mas é de segunda à sexta e final de semana só quando tem vacina 
(C2). 
 
Olhe, para esse atendimento [TB] é de segunda a sexta, de oito ao meio-
dia; a unidade funciona o dia todo, agora eu não sei exatamente os horários 
(C5). 

 

O acesso à informação sobre os horários e o funcionamento dos serviços de 

saúde é um direito dos usuários do SUS e que deve estar visível em cartazes, 

identificando os dias e os horários de atendimento dos profissionais (médico e 

dentista), da oferta de serviços e das palestras a ser realizadas, conforme 

constatado em estudo realizado em UBS de Feira de Santana (BA), Brasil (ASSIS; 

VILLA; NASCIMENTO, 2003).  

Apesar de alguns pais referirem desconhecer a organização e o 

funcionamento da UBS, pôde-se observar nos relatos da maioria dos entrevistados, 

dos dois municípios prioritários para o controle da TB no estado, que as UBS, com 

ou sem ESF, funcionam de segunda a sexta-feira, turno matutino (das 7h30min às 

11h30min) e vespertino (das 13h ou 13h30min às 17h). Algumas dessas unidades 

permanecem abertas em horário de almoço apenas para que os usuários adentrem 

à unidade e aguardem o atendimento, mas nenhuma funciona no horário noturno. 

A organização das unidades nos municípios prioritários para controle da TB 

nesta pesquisa assemelha-se aos resultados de um estudo realizado nos municípios 

de Pernambuco, Brasil, com usuários de UBS, o qual verificou que o horário de 

funcionamento das unidades de saúde ocorria nos turnos diurnos e para os usuários 

esses horários de atendimento eram satisfatórios. Entretanto, os pesquisadores 

observaram mudança da agenda em praticamente 80% dos municípios por não 

haver funcionamento das unidades no horário vespertino (ALBUQUERQUE et al., 

2014).   
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O não funcionamento desses serviços no horário noturno pode estar 

relacionado às características de cada unidade, principalmente ao não atendimento 

de eventos agudos, que deverão ser encaminhados para as unidades de referência 

de pronto-atendimento, que funcionam 24h nos municípios. Neste estudo, foi 

identificado que apenas uma unidade mista tem pronto-atendimento 24 horas, além 

de atendimento ambulatorial e ESF temporária, devido a problemas de estrutura 

física na unidade de origem. 

De acordo com a PNAB (2012), os horários e os dias de funcionamento das 

UBS devem ser organizados de modo a garantir o maior acesso possível dos 

usuários. Essa organização deve ser capaz de acolher as demandas espontâneas 

dos usuários para que possam ser escutadas, problematizadas e reconhecidas 

como legítimas (BRASIL, 2011g). 

Outro ponto abordado na organização do acesso às pessoas menores de 15 

anos com TB foi a marcação de consultas médicas ou de outros profissionais. 

Segundo os pais, não houve grandes barreiras ao acesso quando se tratava dos(as) 

filhos(as) com TB.   

 
Não era difícil consultar, porque eles abriam uma exceção para ele. Quando 
eu chegava e falava assim: quem está aqui é [o nome do filho], pronto, eu 
ficava esperando porque tinha outras pessoas na frente, não é? Mas, ele 
era atendido no mesmo dia, eu não ficava em fila e nem marcava ficha (C9). 
 
Foi rápido; ‘felizmente’, para esse atendimento do meu filho, foi rápido. Eu 
não esperava para consultar, não tinha dia marcado, ele chegava e era logo 
atendido ((risos)) (C2). 
 
A minha filha é atendida sem consulta marcada, não precisa marcar (C7). 

 

De acordo com as falas, o atendimento às pessoas menores de 15 anos 

com TB nessas UBS era por acolhimento à demanda espontânea, sem necessidade 

de ficha nem consulta agendada, o que corrobora o estudo desenvolvido em 

municípios de Pernambuco, Brasil, em que mais de 62,9% das 1.009 equipes 

adotavam o acolhimento à demanda espontânea nas UBS (ALBUQUERQUE et al., 

2014). 

A demanda espontânea, citada pelos pais, é confirmada pelas enfermeiras 

dos dois municípios estudados, que são orientadas, pela secretaria municipal de 

saúde, a atender as pessoas suspeitas ou com diagnóstico confirmado de TB, 

inclusive os que são encaminhados de outros serviços.  
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Se o profissional sabe que a TB é porta aberta para a secretaria de saúde, 
então é sua responsabilidade/pode vir de qualquer lugar, VOCÊ TEM QUE 
ATENDER. Ele pode vir lá:: do interior, mas é atendido, mesmo que depois 
a gente encaminhe ele para lá [município de residência do paciente] (E7). 
 
O paciente quando chega com queixa de TB é atendido imediatamente pela 
enfermeira; se precisar, no mesmo dia passa pelo médico, ele também 
encaixa no atendimento daquele horário (E9). 

 

Ainda que não ocorressem entraves à primeira consulta na UBS, pela 

maioria dos pais, constatou-se diferença na organização do acolhimento em cada 

unidade; desse modo, alguns eram atendidos por demanda livre e outros por 

demanda programada. Não foi observada marcação de consultas pelo telefone. 

O sistema de marcação de consulta é o critério de acesso em que a 

satisfação do usuário ocorre quando nas UBS com ESF há marcação diária de 

consultas, sem horário fixo para a demanda espontânea, a partir de grupos e de 

demandas dos ACS, e/ou UBS com marcação diária, sem horário fixo, além das 

demandas dos ACS (CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010).  

 No caso do PCT, as enfermeiras marcavam as consultas de 

acompanhamento, das pessoas menores de 15 anos com TB, de acordo com o dia 

do término das medicações para que, de certa forma, estimulasse a procura pela 

unidade, mesmo que atrelada à busca do medicamento. A organização do 

acolhimento por meio da demanda espontânea livre e programada foi verificada na 

fala de uma enfermeira de uma UBS com ESF, quando enfatiza a implantação desse 

tipo de acolhimento, ou seja, com dia e hora marcados e a utilização de um sistema 

de avaliação para os usuários que procurem a unidade sem agendamento prévio.  

Segundo a enfermeira, os usuários sem consulta marcada deverão ser 

recebidos e a enfermeira deverá avaliar a necessidade do seu atendimento. Caso 

seja necessário, ele será atendido pela unidade, nesse caso, “A diretora instituiu a 

consulta com dia e hora marcados e também o acolhimento para os usuários que 

não marcaram consultas. A gente avalia a necessidade de ser ou não ser atendido 

(E11)”. 

Para que esses serviços concretizem os princípios do acesso e da 

integralidade da atenção, faz-se necessário que haja também atenção qualificada à 

demanda espontânea, que também envolve as urgências em todos os serviços de 

saúde do SUS e em especial as da equipe da ESF (BRASIL, 2010b). O sistema de 

avaliação das pessoas é de grande importância para resolver problemas de saúde 
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pontuais que precisam de uma rápida resolução, desde que a unidade tenha 

profissional capacitado para avaliar a necessidade do atendimento na unidade ou 

possa encaminhá-lo para outro serviço.  

 Mesmo diante da demanda espontânea livre ou programada, foi observado 

que em uma UBS com ESF o primeiro atendimento às pessoas com suspeita ou 

diagnóstico de TB não era preconizado. 

 
A primeira consulta depende da disponibilidade do profissional ou então 
será agendado, porque às vezes estamos em atendimento de Crescimento 
e Desenvolvimento das crianças, gestantes e não dá para atender ou ele 
terá que esperar o final dos atendimentos (E11). 

 

 A atenção básica deve observar critérios de risco, de vulnerabilidade e de 

resiliência e usar o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou 

sofrimento, deve ser acolhido (BRASIL, 2015c), o que não ficou evidenciado na 

colocação da enfermeira acima. Além disso, embora tenha sido observado que na 

maioria das UBS as pessoas menores de 15 anos com TB tiveram um acolhimento 

por demanda espontânea, ainda existem usuários insatisfeitos com o acolhimento. 

Isso faz (re)pensar os sentidos atribuídos e os vários formatos de acolhimento que 

são experienciados pelos usuários e pelos profissionais de saúde, para não se 

limitar a atitudes profissionais de bondade e de favor; ou traduzidos em recepção 

administrativa, ambiente confortável e ação de triagem (GARCIA et al., 2014). 

 

4.2.2.2.2 Estrutura física 

 

 A satisfação no ambiente de trabalho e no acolhimento das pessoas com TB 

perpassa também por uma estrutura com espaço físico adequado à realidade local, 

ao quantitativo da população adstrita e sua especificidade e ao número de usuários 

esperados. Esses fatores delineiam prioridades, estabelecem limites e propõem a 

organização dos processos de trabalho, na perspectiva da ambiência, que é 

marcada pelas tecnologias ali presentes e por outros componentes estéticos ou 

sensíveis apreendidos pelo olhar, pelo olfato e pela audição (BRASIL, 2015b). 

 Neste estudo, ao se analisar as falas dos pais quanto à avaliação da 

estrutura física do ambiente onde o filho era acompanhado para TB, apenas um 

deles referiu ter uma boa percepção da unidade, o que foi corroborado pela 

enfermeira. 
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Muito boa, antes era uma casa alugada e precária; mas foi construída essa 
nova em um prédio bem legal, bem novinho. Está muito boa, MUITO BOA 
MESMO, salas, o pessoal, tudo muito legal (C1). 
 
Estamos aqui há pouco tempo, está excelente! Tem recepção, salinha de 
procedimentos, a farmácia, dois consultórios, sala de reunião, um auditório, 
para os eventos com gestantes e idosos; sala de enfermeiro, da vacina e do 
dentista. Há dois banheiros para pacientes, cozinha e uma área para 
acesso dos funcionários com banheiro. Tem também a sala de esterilização 
e um almoxarifado. Toda a unidade possui ar condicionado (E1). 

 

No entanto, a maioria dos pais avaliou que a estrutura física e de materiais 

das unidades de saúde onde os filhos são acompanhados com TB não satisfaziam 

às suas expectativas, reveladas nas colocações a seguir.  

HORRÍVEL (+) não tem estrutura, são poucas cadeiras e a pessoa fica 
muito tempo em pé, a estrutura não é boa (C2). 
 
Ah ((riso)), eu acho que precisa melhorar bastante porque falta médico, falta 
medicação/ não da TB, mas em relação ao aparato todo precisava melhorar 
bastante (C7). 

 

Pode-se perceber, na comparação das falas, como a melhoria da estrutura 

física proporciona satisfação aos profissionais e aos usuários, diferentemente 

daqueles que estão insatisfeitos com a avaliação da estrutura do serviço. A 

avaliação dos serviços de saúde é importante à medida que contribui para o 

planejamento e a reorganização das ações de saúde dentro das necessidades de 

todos que utilizam esses serviços, sejam profissionais sejam usuários.  

 Um estudo sobre a análise da organização da atenção básica nos 

municípios de um estado brasileiro, baseado no PMAQ-AB, verificou que mais de 

60% das UBS possuíam recepção, dispunham de banheiro para os funcionários, 

tinham janelas ou ventilação indireta, eram claras e aproveitavam a luz natural 

(GARCIA et al., 2014). Este estudo revelou também um quadro desafiador ao avaliar 

a presença de mofo, vasos sanitários e tanques com cheiro de esgoto e uma 

porcentagem pequena de sanitário adaptado para pessoas com deficiência, além da 

existência de poucas salas com possibilidade de promover mais privacidade aos 

usuários, ou mesmo que possibilitassem a realização de reuniões e atividades 

educativas (GARCIA et al., 2014).  

 Para as enfermeiras, os desafios para operacionalização das ações da TB 

nas UBS perpassam pela falta de estrutura física, de recursos materiais e de 

pessoal adequado ao atendimento dessas pessoas conforme as falas a seguir. 
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Acho que a unidade não tem uma boa qualidade. Os corredores são muito 
abafados, principalmente para os pacientes com diagnóstico de TB sem 
tratamento, que ficam juntos com as crianças (E5). 
 
Para funcionar é preciso ter potinhos, disponibilizar uma sala para coleta, 
para guardar o material, com ambiência de acordo com as normas vigentes, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter pessoal de enfermagem 
suficiente, técnicos e enfermeiras porque eu estou sozinha, a minha colega 
está de licença prêmio (E9). 

 

Partindo do princípio de que todo ambiente onde circulam pessoas que 

produzam aerossóis contendo M. tuberculosis oferece algum risco de transmissão, 

as instituições de saúde que atendem os usuários suspeitos ou confirmados de TB 

devem possuir uma estrutura física e ambiental adequada (BRASIL, 2011b). Essas 

estruturas deverão contribuir para a proteção dos profissionais de saúde e dos 

outros usuários que procuram os serviços.  

Assim, no atendimento ambulatorial, medidas específicas deverão ser 

adotadas para minimizar o risco de transmissão da doença, como: 

 
O ambiente de espera e de atendimento deve ser adequadamente 
ventilado; O Fluxo de ar direcionado do profissional para o paciente, 
evitando exposição do profissional; O fluxo dos pacientes com suspeita de 
TB deve ser separado dos outros atendimentos clínicos; Fornecer máscara 
cirúrgica aos pacientes com diagnóstico confirmado ou com suspeita clínica, 
sem tratamento ou com tratamento há menos de 2 semanas; Definir um 
local para coleta de escarro, que seja isolado dos demais pacientes e com 
ventilação adequada (de preferência ao ar livre) (BRASIL, 2011b; 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE  PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2009).  

 

Além da adequação desses espaços, as UBS devem adotar medidas 

administrativas para atendimento às pessoas com TB, por meio da disposição de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pias e insumos para higienização das 

mãos dos profissionais de saúde, bem como pias e/ou dispensadores de álcool gel, 

para os usuários das unidades, além de lenços ou papel-toalha descartável para uso 

das pessoas com TB, e ainda lixeiras com abertura acionadas por pedal para 

descarte dos lenços utilizados (BRASIL, 2008).  A adequação da estrutura física 

associada às medidas administrativas, ambientais e de proteção respiratória visam 

controlar a transmissão do bacilo da TB nas instituições de saúde, em seus 

diferentes níveis de atenção dentro da rede (BRASIL, 2011b). 

No entanto, observou-se, neste estudo, que apenas uma UBS possuía sala 

de espera fechada com ar condicionado, três delas eram abertas com boa ventilação 
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e luminosidade e as demais eram fechadas com moderada circulação de ar e 

iluminação. Um consultório não possuía ar condicionado, utilizava ventilador e outro 

não possuía janela.  

Em apenas uma das unidades de saúde estudadas, as pessoas eram 

orientadas a coletar o escarro em ambiente externo. Nas demais, elas coletavam o 

material em salas fechadas – como a sala de curativo, com ar condicionado e que 

eram utilizadas por outros usuários da unidade. Diante desse quadro, pode-se inferir 

que a estrutura física das UBS que atendem as pessoas menores de 15 anos com 

TB não está estruturada adequadamente para acolher com segurança essas 

pessoas sem expor os profissionais e os demais usuários da UBS ao risco de 

adquirir a TB. 

 

4.2.2.3 Acesso econômico 

 

 Para Aday e Andersen (1974), a satisfação das necessidades do usuário dos 

serviços envolve, entre outros fatores, os custos para obtenção dos serviços. Esse 

aspecto é abordado também por Fekete (1995) como uma dimensão econômica da 

acessibilidade, caracterizada a partir das facilidades e das dificuldades que o usuário 

encontra para obter o atendimento em saúde com base nos recursos financeiros 

utilizados.  

 Os custos/gastos para obtenção dos serviços de saúde estão relacionados 

ao deslocamento, aos procedimentos, à obtenção de medicamentos, aos prejuízos 

por perda de dias de trabalho, às possíveis perdas decorrentes de afastamento por 

doença, entre outros (ASSIS; JESUS, 2012; FEKETE, 1995). Esses fatores 

influenciam no retardo do diagnóstico e do acompanhamento de diversas doenças 

crônicas de início insidioso e de difícil diagnóstico em crianças, como a TB (SOUZA 

et al., 2015). 

Neste estudo, pode-se identificar, nas falas dos pais das pessoas menores 

de 15 anos com TB que, durante o período de internação, os gastos estavam 

relacionados ao transporte, à alimentação e à higiene.  

 
[...] gastei mais com combustível e alimentação para mim, apesar do 
hospital fornecer alimentação para o acompanhante (C1). 
 
Gastei com passagem e tive que comprar alguma comida. O hospital dava a 
alimentação, mas eu não conseguia comer algumas coisas (C4). 
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Como eu fiquei internada o tempo todo, tinha gastos com fralda descartável, 
porque minha filha tomava dois diuréticos e eu usava quase vinte fraldas 
durante o dia. Foi um gasto muito grande nesse período (C7). 

 

Diferentes estudos demonstram que os custos com transporte constituem 

um fator limitante para o acesso e a utilização de serviços de saúde, próximos ou 

distantes das residências dos usuários (MELO et al., 2013; CUNHA; VIEIRA-DA-

SILVA, 2010; SILVA JUNIOR et al., 2010). Esses gastos também se relacionavam, 

neste estudo, às necessidades pessoais dos acompanhantes quando precisavam se 

ausentar do hospital ou pelo consumo excessivo de materiais de uso pessoal da 

criança, como as fraldas descartáveis. 

 Ainda que os hospitais fornecessem as refeições mais importantes, os 

depoimentos revelam que existiam gastos com alimentação durante a internação. As 

instituições hospitalares que atendem crianças e adolescentes, em cumprimento ao 

ECA, devem proporcionar condições adequadas e em tempo integral aos 

acompanhantes para que permaneçam na instituição (BRASIL, 1990c). No entanto, 

observou-se que as necessidades integrais das crianças, dos adolescentes e dos 

acompanhantes durante o período de internação não são atendidas em sua 

totalidade, o que acarreta gastos extras nesse período. 

 Fora do ambiente hospitalar, as despesas com alimentação estavam 

relacionadas à mudança do hábito alimentar na família devido ao diagnóstico da TB 

no(a) filho(a).  

 
Com a doença aumentaram os gastos com a alimentação:: porque tinha [a 
alimentação] que ser mais reforçada, é/ em dobro, eu comprei mais leite, 
fruta, suco, biscoito, assim/ coisa que não tinha tanta gordura (C9). 
 
Os gastos foram maiores porque mudou a alimentação dele, mudou muito. 
Depois que ele adoeceu o tipo de comida era diferente para ver se ele 
aceitava. Era uma fruta, bolacha, tudo diferente do que ele comia antes 
(C10). 
 
O gasto maior foi com a comida porque elas mudaram a comida dele. Com 
a doença ele precisava de uma alimentação diferente, tudo foi redobrado, 
por isso gastei mais (C11). 

 

Vários estudos demostram a TB ainda como um problema social ligado à 

condição socioeconômica das famílias, o que interfere na alimentação (LAFAIETE et 

al., 2011; PALHA et al., 2012; SOUZA et al., 2015). Neste estudo, pôde-se observar 

que os hábitos alimentares nas famílias não eram favoráveis à nutrição adequada 
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dos filhos, fato que colaborou para o desenvolvimento da doença, uma vez que a 

carência nutricional proteica com alteração da imunidade é observada nos casos em 

que há persistência da relação entre fatores socioeconômicos e o processo de 

produção da doença (SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013).  

A alimentação é direito fundamental do ser humano e, de acordo com a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, cabe ao poder público assegurá-lo 

por meio da ampliação do acesso aos alimentos de qualidade e em quantidade às 

pessoas com insegurança alimentar (BRASIL, 2006b). Com o objetivo de colaborar 

na alimentação das pessoas com TB e reduzir os casos de abandono ao tratamento 

da doença, é disponibilizado às famílias, nos dois municípios deste estudo, o 

incentivo assistencial da cesta básica. Esse incentivo, segundo os coordenadores 

municipais do PCT, está atrelado à condição socioeconômica de vulnerabilidade 

social das pessoas com TB ou da família.  

Nós temos uma cesta básica para os pacientes carentes, até enfatizamos: 
“pacientes com vulnerabilidade social”. Eu acrescentei isso porque há um 
documento, que nós solicitamos que o paciente assine, confirmando o 
recebimento da cesta básica e se comprometendo a fazer o tratamento e 
comparecer as consultas (G2). 
 
Na verdade, não há critérios definidos para liberação da cesta, todos 
recebem, fica a cargo do profissional lá da ponta decidir/ assim, há o critério 
de vulnerabilidade social e quem avalia a necessidade é o profissional lá dá 
ponta (G3). 

 

Segundo o relato dos coordenadores municipais do PCT, os profissionais 

que avaliam a condição socioeconômica da pessoa com TB são o enfermeiro ou a 

assistente social. No entanto, nas observações de campo, pode-se verificar que o 

enfermeiro é o profissional responsável por essa atividade. 

 
Nós não temos assistente social nas unidades. O próprio enfermeiro, na 
conversa com o paciente, avalia se ele tem plano de saúde, se tem carro, 
profissão definida, nesses casos eu digo que eliminem a cesta básica (G2). 
 
Nas unidades que tem assistente social, ela avalia e preenche a ficha da 
cesta básica, mas nas que não tem é o enfermeiro que avalia (G3). 

 

Os municípios prioritários para o PCT devem alcançar metas, planejadas 

pelo MS, que visam controlar a doença. Porém, a falta de incentivos corrobora a 

descontinuidade do tratamento, fato que reduz a sustentabilidade política e as ações 

voltadas ao cumprimento de meta. Isso poderá ocorrer devido à centralização dos 
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recursos e à oferta irregular dos incentivos, o que possivelmente diminuirá a adesão 

ao tratamento (TRIGUEIRO et al., 2011).  

 Para as enfermeiras, esse incentivo favorece o fortalecimento do vínculo da 

pessoa doente com a unidade de saúde, ajuda na qualidade da alimentação e 

também na melhor aceitação do tratamento, devido aos efeitos colaterais do 

medicamento, além de colaborar na diminuição dos gastos da família.  

 
A cesta ajuda um pouco porque o paciente às vezes é bem carente e 
quando se alimenta melhor, provavelmente vai aceitar mais a medicação, 
porque ela causa vários efeitos colaterais (E1). 
 
Eu acho interessante, bem interessante. Incrível como eles vem todo mês, 
muitas vezes eles têm que parar de trabalhar porque está sendo tratado, 
então eles dizem que tem que correr atrás porque os filhos ou a esposa não 
podem trabalhar porque tem problema de saúde e diz: ‘como é que eu vou 
viver/’ quer queira, quer não é um incentivo (E2). 
 
 

Resultados similares a este estudo foram identificados no município de São 

Paulo, Brasil. Segundo os profissionais de saúde, os incentivos auxiliam o processo 

de adesão ao tratamento da TB, principalmente em virtude das restrições sociais 

que as pessoas com TB apresentam. Identificaram também que os pacientes com 

melhor condição socioeconômica não recebem a cesta básica (TERRA; 

BERTOLOZZI, 2008). 

 Para tanto, algumas estratégias são adotadas, pelas enfermeiras, para 

conseguir a adesão das pessoas com a doença/família ao tratamento e a 

manutenção da cesta básica, como mencionado a seguir: 

 
A gente não pode se prender somente a entrega da cesta. Não podemos 
dizer: vamos fazer o tratamento que você vai ganhar uma cesta básica. Às 
vezes a gente só preenche a ficha de cadastro, depois que ele inicia o 
tratamento, porque se você falar antes e a cesta falhar, eles querem 
abandonar (E1). 
 
Nós fomos orientados que a cesta básica é para o paciente que está 
fazendo o BK todo mês, que está vindo para as consultas e não somente 
para o que é carente. Se ele for carente e atender a esses critérios, ele 
recebe. Não é um prêmio é só um incentivo, para que faça o tratamento 
direitinho (E7). 
 
Nós contamos a medicação direitinho e digo a ele que só irá receber a cesta 
se tiver com a medicação em dia e se trouxer o exame. Para receber a 
cesta tem que se manter o tratamento até o fim (E8). 

 

Estudo desenvolvido no Rio de Janeiro, Brasil, sobre a pobreza, revela que 

as cestas básicas oferecidas pelo governo não são suficientes para atender a todos, 
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uma vez que a quantidade de alimentos não atende a família durante todo o mês e 

que esse processo perpetua a injustiça, pois uns recebem e outros não 

(GUIMARÃES et al., 2011). Esse aspecto foi evidenciado neste estudo.  

 
Não sabia que tinha direito a cesta básica. Ainda tenho direito? (C1). 
O bom, é que ele ficou recebendo o sacolão do posto; um sacolão muito 
bom, foi o que ajudou muito, ah, muito mesmo! (C2). 
 
Nós recebemos três cestas básicas, ô cesta básica que rendeu! Mas, parou 
de vir:: informaram ela não precisava por ser uma criança de melhor 
condição social (C3). 
 
As enfermeiras falaram que quem faz o tratamento de TB recebe um 
sacolão, só que esse sacolão nunca chegou (C9). 

 

Essa irregularidade no fornecimento da cesta básica é decorrente da 

organização do PCT em cada município. O município adquire as cestas básicas, 

segundo os coordenadores do PCT, de acordo com o número de pessoas que estão 

ou que irão iniciar o tratamento para TB, mediante o preenchimento e o envio da 

ficha social, anexada à Ficha de Investigação da TB, para a Coordenação Municipal 

do Programa.  

No município B, os problemas de distribuição das cestas decorrem do atraso 

na compra pelo município ou da entrega equivocada às pessoas que já encerraram 

o tratamento. Já no município A, a coordenação reforçou que o controle é rígido na 

distribuição e que as cestas são enviadas da Secretaria de Saúde para os Distritos 

Sanitários que repassam para as UBS. Relatou também que faz a redistribuição das 

cestas de um Distrito para outro, de acordo com as necessidades, mas o que se 

identificou foi um atraso nesse repasse. 

 
Tem períodos que você garante a entrega das cestas básicas, mas passou 
dois meses sem vir; é ruim porque cria expectativa nos pacientes e nós é 
que somos cobrados por essa cesta (E8). 
 
Quando a cesta básica começa a atrasar, os pacientes se aborrecem e, às 
vezes, não querem vir à unidade para o acompanhamento. É uma situação 
complicada (E10). 

 

Embora haja um esforço da equipe de saúde para fornecer esse incentivo, 

prioritariamente, às pessoas e ou às famílias com TB, as enfermeiras relatam que, 

em alguns casos, as cestas básicas eram utilizadas com outra finalidade, que não a 

alimentação das pessoas doentes. 
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Muitas vezes o paciente nem vê esse alimento, a família é que usufrui, 
porque ele não apresenta vontade de se alimentar (E8). 
 
Sabemos de relatos em que alguns pacientes ou outra pessoa da família 
vende a cesta que recebem (E10). 

 

Esses problemas remetem à questão da vulnerabilidade social relacionada 

aos fatores econômicos, que podem interferir na adesão ao tratamento (TEIXEIRA; 

COSTA, 2011).  

 Ainda em relação aos fatores econômicos, os resultados do estudo mostram 

que alguns pais faltaram ao trabalho, tiveram de contratar pessoas para cuidar do 

filho ou até mesmo perderam o emprego por ter de se dedicar ao filho durante o 

diagnóstico e o tratamento da TB. 

 

Os gastos que tive, foi mais porque não pude trabalhar. Eu passei duas 
semanas sem trabalhar. Quando eu retornei ao trabalho tive que pagar os 
dias que faltei para poder compensar e poder receber o dinheiro, porque 
diária é assim, só recebe se trabalhar (C9). 
 
Como eu precisava trabalhar, tinha que ficar uma pessoa com ele, e eu 
tinha que pagar (C11). 
 
Eu deixei de trabalhar, porque minha filha vivia doente. Tentei colocar na 
creche, mas com doença não pode ficar e acabava levando para o trabalho 
e assim eu não conseguia trabalhar, já estava atingindo meu lado 
profissional, porque quando eu não levava minha filha para o trabalho eu 
tinha que faltar (+) aí eu disse: ‘vou dar um tempo e deixar essa menina 
melhorar’, porque ninguém cuida melhor do filho que a mãe (C3). 

 

Tais resultados são semelhantes ao estudo realizado sobre a experiência de 

pais de crianças com TB em TDO, em que se identificou a falta e a perda do 

trabalho, como também a contratação de pessoas para acompanhar o filho ao 

serviço para receber o medicamento ou para realizar exames de rotina, pela 

necessidade de manutenção do emprego. Nesses casos, há um impacto sobre a 

situação financeira da família (SILVA; SANTOS; ALMEIDA, 2014).  

 As condições socioeconômicas das famílias não permitiam gastos extras 

para suprir os imprevistos originados no processo de diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento da TB do filho, levando alguns pais a recorrerem a empréstimos 

financeiros. 

 
Meu esposo fez empréstimo para ter dinheiro, inclusive ainda está pagando 
esse empréstimo, minha irmã me emprestou também, mas, você sabe, com 
irmão a gente vai pagando aos poucos e ela disse que eu tivesse paciência 
que as coisas iriam melhorar para eu pagar a ela/ e ficar tudo certo (C4). 
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Fiz muitos empréstimos, em banco não, só assim de boca mesmo; se não 
fosse a ajuda de pessoas que a gente nem conhecia, uma pessoa ali 
emprestou trezentos, outra pessoa cem, na hora do velório também, porque 
nós não imaginávamos que isso iria acontecer com a gente (C8). 

  

Os recursos originados desses empréstimos foram utilizados, ainda, 

segundo alguns relatos dos pais, para agilizar a realização de exames que 

aguardavam autorização da secretaria de saúde ou que foram agendados com data 

posterior a três meses da solicitação. Gastos com especialistas foram referidos no 

momento em que o plano de saúde não cobria a especialidade médica.  

 
Eu não tenho dinheiro não, não tenho dinheiro não para bater esse raio-X, 
tenho não. Aí nunca vai ser feito esse raio-x? tenho que esperar ainda para 
agosto, metade dos exames de sangue que era para fazer na central de 
diagnóstico, não faz lá e eu vou ter que gastar trinta e cinco reais pra fazer o 
que não faz lá (C2). 
 
Ah, gastei também com o pagamento do médico cardiologista, que não fazia 
parte do quadro do hospital, teve que ser particular, por que não estava 
coberto pelo plano de saúde (C1). 

 

Essas falas revelam a fragmentação da integralidade da assistência nos dois 

municípios do estudo. A integralidade remete à integração dos serviços por meio de 

redes assistenciais, mas que apresentam lacunas na disposição da totalidade dos 

recursos e das competências necessárias para a solução dos problemas de saúde 

de uma população (SILVA, 2011; TRIGUEIRO, 2011). 

Apesar de algumas dificuldades, observadas na coordenação entre os 

pontos assistenciais da RAS, que interferiram na garantia do acesso e na 

continuidade da assistência, a maioria dos pais referiu não ter havido gastos com o 

diagnóstico e o tratamento da TB dos filhos. 

 
A médica me encaminhou para o hospital, para fazer o raio-x, não tive 
nenhum gasto (C2). 
 
Com o tratamento não tive gastos porque todo o tratamento foi gratuito, não 
posso falar nada, foi tudo de graça (C3). 

 

A pessoa com TB tem direito ao acesso livre e equitativo do diagnóstico até 

o encerramento do tratamento, independentemente dos recursos econômicos e do 

local onde a doença tenha sido diagnosticada, seja no setor público seja privado 

(OPAS, 2015). 
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Neste estudo, foram identificados alguns elementos socioeconômicos que 

dificultaram o acesso, na visão dos pais, dos coordenadores do programa de 

controle da TB e das enfermeiras das unidades de saúde que acompanharam essas 

crianças. Os gastos estavam relacionados a transporte, alimentação, material de 

higiene, faltas ao trabalho, contratação de pessoas para cuidar do filho, perda de 

emprego, dificuldade na realização de alguns exames de rotina ou de imagem, além 

da aquisição de dívidas relativas a empréstimos a terceiros. Diferentemente do 

número de elementos que dificultaram o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da 

TB, poucos foram os facilitadores relatados pelos participantes do estudo, com 

destaque para o incentivo assistencial, na forma da cesta básica e o fornecimento 

gratuito dos medicamentos.  

Despesas de saúde assumidas pelos próprios indivíduos criam barreiras 

financeiras que impedem as pessoas de procurar e receber cuidados com a saúde 

(SANCHEZ; CICONELLI, 2012). Essas barreiras poderiam ser superadas mediante 

a melhoria na qualidade de vida da população, conforme verificado pelo estudo 

realizado em 134 países que identificou declínio nas taxas de incidência da TB 

relacionadas a melhores índices de desenvolvimento humano, maiores despesas em 

saúde pelo poder público, baixa taxa de mortalidade infantil, acesso ao saneamento 

básico e alta renda, do que mesmo ao desempenho das ações dos programas de 

controle da TB (DYE et al., 2009).  

 

4.2.3 O estigma e preconceito da tuberculose na família e na sociedade. 

 

 Buscar a resolução dos problemas de saúde das pessoas menores de 15 

anos com TB coloca os pais diante dos desafios relacionados aos cuidados com 

sinais e sintomas da doença, administração das drogas para o tratamento, acesso 

aos serviços de saúde, além das crenças, do medo e do estigma relacionado à 

doença. Nessa situação, o cotidiano e as relações familiares se alteram, 

desencadeando processos de desestruturação e (re)estruturação na busca de um 

equilíbrio, mesmo que conflitual, para dar sustentação à nova condição de vida 

(DECESARO; FERRAZ, 2009), especialmente se o doente for uma criança ou um 

adolescente.  

Uma das formas de reestruturação familiar é saber lidar com o preconceito, 

a discriminação e o estigma que envolvem a tuberculose, processos que se 



140 
 

encontram, de certa forma, interligados (RODRIGUES et al., 2014). O preconceito 

pode ser conceituado como atitudes negativas em relação a uma pessoa 

proveniente de uma ideia preconcebida sobre tal pessoa ou grupo e é alimentado 

pelo estereótipo, processo que funciona como um carimbo ao definir a priori quem 

são e como são as pessoas, ou seja, formam a base do preconceito em relação a 

um indivíduo ou a um grupo (CENTRO LATINO AMERICANO EM SEXUALIDADE E 

DIREITOS HUMANOS, 2009). 

Já a discriminação, diferentemente do estereótipo e do preconceito, que são 

ideias, está no campo da ação, ou seja, é uma atitude. É a atitude de discriminar, de 

negar oportunidades, de negar acesso, de negar humanidade. Quando há 

discriminação, o tratamento não se relaciona às diferenças de desempenho dos 

indivíduos, mas aos preconceitos acerca do grupo social ao qual o indivíduo está 

ligado (CENTRO LATINO AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS 

HUMANOS, 2009). 

Embora os termos acima possam ser utilizados de forma alternada com o 

termo estigma, o estigma é um conceito mais amplo e mais inclusivo do que o 

preconceito, o estereótipo e a discriminação (MAJOR; O'BRIEN, 2005). O estigma, 

definido como “a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social 

plena” (GOFFMAN, 2013, p. 4), existe quando ocorrem elementos de rotulagem, 

estereótipos, separação, perda de status e a discriminação em situação de poder 

(LINK; PHELAN, 2001). Ele não reside na pessoa isoladamente, mas sim na pessoa 

em um determinado contexto social, relacionado à aparência física, a seu 

comportamento ou ao pertencimento a um grupo (MAJOR, O'BRIEN, 2005).  

 Com essas características, pode-se incluir a TB, doença que se dá por meio 

de estereótipos que foram construídos e predominam no imaginário social. 

Apresenta-se de maneira ambígua em diferentes momentos do passado. 

Atualmente, a persistência da estigmatização da doença e das pessoas com TB 

ainda constitui um sério entrave para seu controle (PORTO, 2007). 

 

4.2.3.1 A omissão do diagnóstico: medo da rejeição 

 

A diversidade e a intensidade da resposta familiar e social da TB são 

cercadas de preconceitos, principalmente por ser uma doença infectocontagiosa que 

gera, em algumas pessoas, o medo em adquiri-la. Neste estudo, os resultados 
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apontam que a omissão do diagnóstico foi um dos comportamentos adotados pelos 

pais que trouxe conforto e segurança à família, evidenciado, principalmente, entre 

aqueles com uma melhor condição socioeconômica e educacional. 

 
Realmente nós deixamos encoberto o diagnóstico da TB. Como no início 
era pneumonia/ nós deixamos as pessoas pensarem que era pneumonia:: 
uma ou outra pessoa que convivemos na igreja ficou sabendo, assim como 
os parentes e os amigos de condomínio (C1). 
 
Como era a primeira neta da família e tinha toda a atenção para ela, a gente 
preferiu não divulgar a TB para não causar espanto, então ficou só entre a 
gente, é:: pelo medo das reações; isso também era outra coisa, o medo das 
reações das pessoas, medo de quererem se afastar dela (...) (C6). 

 

Essa resposta ao diagnóstico da TB revela o medo de enfrentar a verdade e 

ficar diante de manifestações preconceituosas, sentimentos de vergonha e rejeição 

oriundos de familiares e amigos (CLEMENTINO et al., 2011). Episódio semelhante 

foi vivenciado pela mãe de C3, ao sentir a filha ser discriminada por familiares, o que 

a levou a omitir o diagnóstico da TB na escola pelo medo da rejeição. 

 
Foi bem complicado quando eu soube do diagnóstico da TB/ porque a 
sociedade, ela ainda acha que a TB é como antigamente, que matava. 
Quando as pessoas perguntavam o que minha menina tinha eu, 
inocentemente, dizia: ah, ela está com TB ((pigarreou)). Aí foi que eu ME 
ASSUSTEI, porque a própria família se afastou de uma forma inacreditável! 
Inclusive, a tia dela, levou a priminha para um pediatra e pediu que ela 
fizesse raio-x, PPD, um monte de exames, que me deixaram constrangida. 
Com uma semana de tratamento, fui a uma festinha (mas não levei minha 
filha) e observei que as pessoas não quiseram falar comigo e nem falaram 
com minha filha mais velha! Inclusive a madrinha da minha filha mais velha 
não falou com ela achando que ela também estava com TB. Foi algo assim:: 
INACREDITÁVEL! Tive vontade de colocar uma placa na cabeça, 
informando as pessoas que ela não transmitia a TB/ porque as pessoas 
tinham um medo absurdo, era inacreditável o medo delas. Aí, qual foi a 
minha reação? Eu passei a omitir a doença, a esconder entendeu? Se havia 
rejeição da minha própria família, imagine se a escola ficasse sabendo, o 
que é que não iriam fazer com ela? Aí eu não contei! Eu comecei a omitir. 
Eu não falei para escola, eu não falei PARA MAIS NINGUÉM, NINGUÉM! 
Eu fiquei assim/ horrorizada, nos tempos de hoje, com as informações que 
nós temos:: as pessoas ainda pensam desse jeito (C3). 

 

A omissão da doença no meio social, incluindo a escola, foi uma das formas 

encontradas pela mãe para se proteger e proteger a filha da discriminação causada 

pelo estigma da doença.  

Diante da dificuldade em abordar esse tema, estudo realizado com crianças 

e jovens órfãos com Aids em escolas, em um município do Brasil, verificou que, 

diante das leis que protegem as crianças e os adolescentes, os educadores não 
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encontram espaço para discutir abertamente sobre suas próprias experiências de 

preconceito, de assumi-lo como sendo comum a todos, uma vez que constitui parte 

do processo de socialização e como forma de superar esse entrave. Desse modo, 

estudiosos sugerem a construção de práticas educativas que possam fazer 

mediações na linguagem para expressar o estigma (ZUCCH et al., 2010). 

 Mesmo sendo influenciada pelos modos de pensar da sociedade, a escola, 

mediante seus propósitos, obrigatoriedade legal e diferentes diversidades, torna-se 

responsável por construir caminhos para a eliminação de preconceitos e de práticas 

discriminatórias que causam sofrimento e provocam situações de exclusão social, 

dentro e fora do ambiente escolar (MAJOR; O'BRIEN, 2005).  

 

4.2.3.2 O sofrimento não é apenas do corpo, é social e cultural 

 

 Para muitas pessoas, principalmente os adultos, a TB ainda é vista com 

receio e temor devido ao medo da morte e ao isolamento social a que muitos eram 

submetidos em outros períodos da história. E esse comportamento se perpetuou até 

os dias atuais, quando se verifica, nos adolescentes, comportamento de reclusa e 

vergonha de si. 

 
Os meus vizinhos sabem. Contei porque não tinha como esconder...meu 
filho ficou muito deprimido, não saía de casa; não queria ir na unidade; tinha 
vergonha dele mesmo, por causa da pele que ficou escura e porque ficou 
muito magro (C4). 

 

O relato revela que o adolescente exibia sinais e sintomas de sofrimento 

emocional e psicológico, com baixa autoestima, possivelmente pela falta de 

compreensão da doença, do preconceito das pessoas, o que o levou ao isolamento 

social.  

Esse comportamento também foi identificado em estudo realizado sobre o 

estigma da TB no México, onde identificaram a angústia emocional deteriorada, 

relacionada à condição física e emocional; reações de depressão e tristeza; dúvida, 

raiva e medo de rejeição; distanciamento das pessoas pelo medo de contágio, 

estigma e sensação de discriminação, além do isolamento das pessoas mais 

próximas e queridas (MOYA; LUSK, 2013). O estigma e o medo de discriminação 

geralmente levam ao atraso na procura pelos serviços de saúde, aumentando o 
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risco de transmissão, a fraca adesão ao tratamento e maior risco de resistência às 

drogas (KURSPAHIC-MUJCIC; HASANOVIC; SIVIC, 2013).  

 A pouca ou a falta de informação adequada da família sobre a TB em 

crianças e adolescentes mostra que há o preconceito do próprio doente ou da 

família em relação à doença, revelado na primeira ação de discriminação, que é a 

separação de objetos e utensílios. 

 
As coisas da pessoa devem ser reservadas, para não ter contato, não deve 
usar a mesma colher, o copo. A pessoa deve ficar lá, separada em um local 
e não dividir a mesma cama (++) essas coisas assim (C4). 
 
A rejeição mesmo é da própria família, porque diziam: separe as coisas 
dele, lave com a bucha separada. Muitas pessoas são ignorantes e 
preconceituosas, não compreendem que a TB é uma doença que, apesar 
de tudo, tem tratamento, pode ser cuidada. O preconceito é uma coisa 
muito triste, hoje não é mais como antigamente, que minha mãe dizia, que 
as pessoas limpavam as cadeiras com álcool, escaldavam as roupas. Era 
assim porque antigamente não existia o tratamento específico, mas hoje, 
ainda mandar separar a bucha de lavar os pratos! (C9). 
 
Essa doença é muito constrangedora, se você sabe que alguém tem TB, 
não vai querer usar copos e talheres daquela casa, de jeito nenhum, quem 
quer ter a doença, não é? Então ele passa a ser discriminado (C7). 
 
A população tem medo e o preconceito vem do medo de adquirir a doença; 
já diminuiu muito, mas ainda tem. Os familiares falam: olhe, está tudo 
separado, separei isso, separei aquilo, nós não usamos nada misturado. É 
aquela coisa de ter que deixar o paciente isolado. (E9). 

 

A separação dos utensílios e objetos é vista pelas pessoas com TB de forma 

ambivalente, pois, ao mesmo tempo que essa atitude indica cuidado com o outro, 

promove o preconceito, uma vez que a doença se cristalizou, no senso comum, 

como sendo contagiosa, presente em aglomerados humanos e com poucas 

condições de higiene (CLEMENTINO et al., 2011). 

 Neste estudo, verificou-se, durante as entrevistas com os pais que se 

negaram a aceitar o diagnóstico da TB, que a palavra tuberculose era substituída, 

em muitos trechos, por pneumonia ou problema respiratório.  

 
Recebi uma mulher com sua vizinha com TB, ela me puxou e falou no meu 
ouvido bem baixinho: “ela tem TB ((cochichando))”, outros dizem: “estou 
com problema de pulmão!” Ou às vezes, “estou com pneumonia”; até ele 
chegar ao nome TB, ele já falou vários nomes, mesmo quando falamos 
claramente que é TB, ele continua falando que é um problema de pulmão, 
ele não fala a palavra TU-BER-CU-LO-SE, não pode usar essa palavra, não 
quer falar claramente, por mais que a gente diga, é como se ele não 
escutasse, continua repetindo que tem um problema de pulmão ((riso)) (E8). 
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A vergonha do familiar doente, o encobrimento da doença na comunidade e 

o uso de expressões para substituírem a palavra TB nas conversas com os 

familiares, amigos e vizinhos foram comportamentos e atitudes identificados em 

estudo realizado em um município brasileiro prioritário para o controle da TB, como 

um meio de suavizar a sua condição e não revelar o diagnóstico (TOUSO et al., 

2014).  

Diante desse contexto, a família desempenha um papel singular na ajuda às 

pessoas com TB, que envolve o conhecimento adequado sobre suas formas de 

transmissão, prevenção, tratamento e cura; além de oferecer apoio moral, ser 

paciente e aprender a pensar mais positivamente sobre a doença. Os familiares 

também devem aceitar as pessoas com TB e evitar isolá-las ou fazê-las se sentir 

culpadas por ter TB (MOYA; LUSK, 2013). 

No caso de algumas crianças pequenas, que não entendem o que ocorre a 

sua volta, os pais ou os responsáveis devem adotar ações e comportamentos que 

venham colaborar ou eliminar o estigma e a discriminação, como as que são citadas 

por pessoas adultas em estudo no México, que incluem a adesão ao tratamento e a 

obtenção da cura, além de usar a sua história pessoal para encorajar as pessoas a 

completar o tratamento (MOYA; LUSK, 2013). O enfrentamento do preconceito e da 

discriminação da TB e a consequente superação perpassam pelo compromisso dos 

profissionais de saúde em assumir, junto com os pais, os desafios que surgem 

desde o diagnóstico até a cura da doença. 

 No entanto, pode-se observar neste estudo, que alguns profissionais 

relataram medo em adquirir a TB, sentimento que pode refletir negativamente na 

interação com as famílias e doentes. 

 
A única coisa que me fez sentir mal nessa situação, não pela parte da 
comunidade, foi a própria equipe de saúde, que veio aqui e não quis entrar 
na minha casa. Isso nos prejudicou muito, nos colocou para baixo. O que 
nós precisávamos nessa hora era de apoio e não tivemos, fomos rejeitados 
porque não quiseram entrar na nossa casa (C8). 
 
Ainda existe muito preconceito em relação à TB; não só do paciente, mas 
também dos profissionais, quando alguns sabem que o paciente tem TB 
eles se afastam. Os profissionais muitas vezes continuam tratando os 
pacientes com TB como uma pessoa muito diferente. Como é que o 
paciente vai se sentir quando vier ao posto novamente? Ele não vai querer 
estar em um ambiente em que os profissionais olham diferente para ele ou 
quando alguém se afasta quando chega. Acho que o maior entrave ainda é 
a rejeição e que isso tem muito a ver com o comportamento do profissional. 
Claro que o paciente percebe, lógico, porque na hora que se fala que é TB, 
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você observa as reações das pessoas, elas se afastam, passa a ser tratado 
diferente; eu acho que isso é um dos piores problemas (E8). 
 
Para a sociedade a TB é estigmatizante e nós observamos isso. Ela 
também ainda é um pouco rejeitada entre os profissionais de saúde (G1). 

 

O enfermeiro é o profissional de saúde, dentro do programa de TB, que 

mantém uma relação mais íntima com os doentes e seus familiares. Portanto, é 

importante refletir como o cuidado de enfermagem acontece e como as enfermeiras 

se sentem em relação a esse cuidado. Sentimento de insegurança e temor tendem a 

fragilizar a relação profissional-paciente que pode resultar em não adesão ao 

tratamento por parte do doente, posto que o profissional também não aderiu a ele 

(RODRIGUES; MOTTA; FERREIRA, 2013).  

Para alguns pais, o preconceito em relação à TB foi demonstrado 

claramente por profissionais de uma casa abrigo ao solicitar à mãe que não 

revelasse o diagnóstico da filha por receio da reação das demais acompanhantes. 

 
Eu sofri isso lá em São Paulo, tive que ficar calada, porque senão ia 
assustar as outras mães da casa, parecia uma doença do outro mundo, 
mesmo eu explicando para ela [coordenadora da casa] que minha filha não 
transmitia a TB porque era um bebê e a doença ser no coração e não poder 
ser transmitida para as outras crianças. Mesmo assim, eu tive que ficar 
calada, para ninguém ficar falando: ah, meu Deus, é aquela doença! (C7). 
 

 

Essa situação demonstra a necessidade de um trabalho conjunto entre os 

pais de pessoas menores de 15 anos com TB, os familiares e os profissionais de 

saúde no tocante às orientações referentes aos tipos de TB, à disseminação e às 

formas de contágio. Por essa razão, os serviços de saúde devem considerar a 

dimensão do enfoque familiar como incentivo ao compromisso dos profissionais de 

saúde no sentido de torná-los cientes da situação de pertença dos doentes com TB. 

Deve ainda buscar formas de envolver os familiares, tornando-os ativos e partícipes 

no cuidado a um dos seus (SÁ et al., 2012). 

Para a mãe C9, as orientações recebidas das enfermeiras e a experiência 

em cuidar do filho com TB a ajudou a entender sobre a importância do apoio que 

deve ser dado à família e à pessoa com a doença. 

 
As pessoas não entendem que a doença não prejudica mais ninguém 
quando já está com 15 dias de tratamento, foi o que a enfermeira me disse, 
não há mais perigo. Eles também não entendem que ninguém está livre de 
pegar essa doença (++), por isso não devem ter preconceito, devem chegar, 
ajudar e incentivar a procurar um médico, não precisam derrubar, 
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desprezar, ignorar, sentir nojo, eles não querem nem tomar água na casa 
da pessoa! Você deve ser compreensivo/ Se tivesse mais pessoas 
explicando, explicando sobre a doença, eu acho que talvez o preconceito 
diminuísse mais, porque elas iam entender que a pessoa pode ser cuidada 
e que a doença tem cura (C9). 

 

Ao se analisar a fala de C9, é possível perceber a importância da 

socialização das informações sobre a TB como uma forma de diminuir o estigma e o 

preconceito e assim contribuir para o tratamento e a cura da doença. Esse resultado 

é corroborado na literatura, uma vez que as pessoas mencionam que a 

comunicação e a divulgação de informações precisas sobre a TB estão entre as 

principais ações dos profissionais de saúde para eliminar o estigma associado à 

doença. Com isso, ela deixaria de ser vista como negativa e, talvez, as pessoas 

poderiam deixar de sentir medo dos pacientes (MOYA; LUSK, 2013).  

Esse aspecto remete, entretanto, à questão de os profissionais assegurarem 

a privacidade e confidencialidade da doença. Às vezes, falar abertamente sobre a 

TB na comunidade e nos serviços de saúde em que a pessoa realiza o tratamento 

torna-se uma questão complexa e desafiadora, pois pode impedi-lo de ter apoio e 

acolhimento em suas relações sociais (TOUSO et al., 2014). 

Investir em capacitações dos profissionais que trabalham com TB traz 

impacto positivo no número de pessoas atendidas, no aumento no número de 

exames para diagnóstico realizados, na redução do número de casos novos, na 

redução da proporção de abandono do tratamento e da taxa de mortalidade 

relacionada à TB. Além disso, colabora para a formação do vínculo, da 

corresponsabilização e do acolhimento realizado pela equipe, facilitando o processo 

de promoção e prevenção (MARQUIEVIZ et al., 2013).  

Portanto, trabalhar aspectos relacionados às atitudes e às crenças sobre o 

preconceito, o medo do estigma e a discriminação por parte da família, dos amigos, 

vizinhos e profissionais de saúde torna-se um importante passo para evitar 

mudanças nos relacionamentos interpessoais, nos hábitos e no estilo de vida das 

pessoas com TB e nos familiares.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A TB é um problema de saúde pública que atinge todas as faixas etárias e, 

nas crianças, está diretamente relacionada ao adulto bacilífero. É uma doença 

acompanhada pela OMS e por países parceiros que, com base em programas 

nacionais, buscam o seu controle e erradicação.  

As ações de controle da doença no Brasil desenvolvem-se pelo 

fortalecimento da descentralização para a APS, que tem como atividades a busca 

dos sintomáticos respiratórios, o diagnóstico em tempo hábil, o tratamento e o 

acompanhamento até o encerramento do caso. Para que essas ações se efetivem, é 

necessário que as unidades de saúde, nos diversos níveis de assistência do SUS, 

estejam organizadas em uma rede integrada e bem coordenada, que favoreça o 

acolhimento e o vínculo das pessoas com TB e a resolutividade do problema de 

saúde.  

Partindo desses pressupostos, foi realizado este estudo qualitativo, por meio 

da metodologia do estudo de caso, que permitiu compreender, na percepção dos 

pais das pessoas menores de 15 anos com TB, como o acesso aos serviços de 

saúde ocorreu, quais as suas percepções, os medos, as incertezas e as 

dificuldades. Esse método foi utilizado de maneira cuidadosa e com rigor científico 

ao se utilizar o protocolo de coleta e de análise de dados, dentro de um contexto 

holístico no mundo real dos participantes, para assim, apreender o fenômeno e 

poder atingir os objetivos propostos. 

Após analisar o acesso das pessoas menores de quinze anos com 

tuberculose aos serviços de saúde, chega-se à conclusão de que essas pessoas 

tiveram acesso aos serviços de saúde necessários para o diagnóstico, o tratamento 

e o acompanhamento da tuberculose. No entanto, diversos fatores interferiram na 

obtenção desses serviços e estavam relacionados aos envolvidos nesse processo 

como o estado, a família e os profissionais. 

Este estudo possibilitou observar que os pais procuraram, como principal 

porta de entrada no sistema de saúde, os serviços de pronto-atendimento, sejam 

eles públicos sejam privados. A disponibilidade de um plano de saúde, seguido 

pelas experiências anteriores negativas com o acolhimento, a disponibilidade de 

pediatras e a percepção que os pais faziam da gravidade do estado de saúde do 

filho, antecipando-se à avaliação de um profissional, levando-o para ser atendido em 
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um serviço de pronto-atendimento onde acreditavam encontrar mais agilidade e 

resolutividade do problema de saúde foram motivos elencados pelas famílias para 

não procurar, como primeiro serviço, a UBS. Essa realidade foi evidenciada nos dois 

municípios deste estudo.  

Após serem atendidas pelo primeiro serviço de saúde, as pessoas menores 

de 15 anos com TB foram encaminhadas para consultas ou internações em 

hospitais infantis e, nos outros casos, foram referenciados para as UBS. Percebeu-

se, também, que o segundo serviço de saúde não conseguiu fechar o diagnóstico da 

TB em quatro desses casos, encaminhando-os para avaliação de um profissional 

especialista em pediatria.  

É relevante reforçar a importância dos familiares em procurar, logo no início 

dos sinais e dos sintomas da doença, um serviço de saúde para poderem receber 

orientações dos profissionais e assim evitar o atraso no diagnóstico e no início do 

tratamento da TB, com o objetivo de conhecer e quebrar a cadeia de transmissão da 

doença. O atraso no diagnóstico da TB foi menor ou igual a duas ou três semanas e 

estava relacionado à compreensão, pela família, da sua situação de saúde e das 

interações que permeiam as relações ao seu redor; à dificuldade dos médicos em 

associar os sinais e os sintomas de outras doenças respiratórias comuns na infância 

com os da TB e, as manifestações radiológicas, na grande maioria das vezes 

inespecíficas. Esses fatores podem estar ligados à falha na abordagem desses 

profissionais quanto ao domínio do conhecimento sobre a TB infantil, além da 

dificuldade em se realizar exames confirmatórios da doença nessa faixa etária. 

A desarticulação da coordenação do cuidado entre os pontos de atenção 

pela APS foi verificada pelo acompanhamento das pessoas menores de 15 anos 

com TB, concomitante, por dois serviços de saúde: aquele que fez o diagnóstico e a 

UBS. Esse fato fragiliza os relacionamentos e enfraquece o vínculo da família com a 

APS, evidenciado pelo desconhecimento, dos pais, da equipe de saúde da UBS, 

com exceção das enfermeiras, profissionais que mantêm contato mensal com a 

família para entrega e acompanhamento da administração dos medicamentos.  

A efetivação da estratégia DOTS no componente TDO foi dificultada por 

fatores relacionados à UBS, como o planejamento inadequado (reorganização dos 

processos de trabalho, ausência de priorização da estratégia, número insuficiente de 

profissionais e de recursos); às pessoas menores de 15 anos com TB e sua família 

(dificuldade em aceitar a palatabilidade das drogas e ingeri-las em forma de 
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comprimidos, acesso restrito às residências e descontinuidade do tratamento); e ao 

ambiente, como a violência urbana com presença do crime organizado, de drogas e 

de álcool no território. Já o processo de realização de exames para o diagnóstico da 

TB nos dois municípios prioritários era desenvolvido sem dificuldades, mediante a 

definição de um fluxo, pela coordenação do programa de controle da tuberculose, 

com prioridade para as pessoas com suspeita de TB.  

Em casos de necessidade de internamento, a instituição hospitalar 

mencionada pelas enfermeiras e pelas coordenadoras dos programas, nos dois 

municípios, foi o hospital para doenças infectocontagiosas do estado, fluxo não 

identificado neste estudo já que as pessoas menores de 15 anos com TB se 

internaram em hospitais infantis. Esse fato pode estar relacionado à falha na 

divulgação do fluxo das pessoas menores de 15 anos na RAS, junto aos 

profissionais de saúde desses municípios e, possivelmente, à boa relação dos 

médicos que atenderam as pessoas com suspeita de TB com os especialistas 

infantis, para onde conseguiram transferir as pessoas dessa faixa etária para 

internamento. 

Neste estudo, a proximidade da residência à UBS permaneceu dentro dos 

parâmetros citados pela literatura e foi avaliada de forma positiva pelos familiares 

que se deslocavam a pé. Para as unidades mais distantes, como os hospitais, o 

deslocamento era feito de táxi ou de ônibus, o que dependia das condições 

financeiras da família que, nesses casos, não possuía incentivo do governo para 

deslocamento. Conhecer a distância e o tempo percorrido pelos pais para ter acesso 

aos serviços de saúde colabora para a resolução do problema, a otimização do 

tempo e o bem-estar das pessoas.  

Um fator que interferiu no acesso dos pais foi a pouca abrangência ou a 

inexistência da UBS com ESF no território, que deixava a população fora da área de 

ação da unidade e estimulava a procura por outras unidades de saúde para além de 

seu território ou até mesmo de seu município. Essa prática dos usuários está 

relacionada também às características gerais do território, como a violência imposta 

por grupos organizados que impõe horários de visitas domiciliares e definição de 

quem poderá ter acesso aos serviços de saúde. 

Além desses fatores, a existência de barreiras físicas, como pequenas 

pontes, ausência de locais para estacionamento de veículos e circulação de 

pedestres dificultaram a utilização dos serviços de saúde não somente pelos 
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usuários mas também pelas enfermeiras. Isso pode gerar insatisfação, por ser o 

acesso um atributo essencial do ambiente e que deve estar presente em todos os 

espaços.  

Apesar de alguns pais referirem desconhecer a organização e o 

funcionamento da UBS, os relatos sobre o horário de funcionamento coincidem com 

os adotados pelas UBS. O não funcionamento desses serviços no horário noturno 

pode estar relacionado às características de cada unidade, principalmente por não 

haver atendimento de eventos agudos, que são referenciados para as unidades de 

pronto-atendimento, as quais funcionam 24h nos dois municípios. 

O acolhimento por demanda espontânea, sem necessidade de ficha, foi um 

ponto avaliado positivamente pelos entrevistados e que facilitou o acesso, haja vista 

poderem ser atendidos, em dias e horários, de acordo com a necessidade das 

pessoas menores de 15 anos e a disponibilidade dos familiares. Essa modalidade de 

acolhimento às pessoas com TB é reforçada continuamente pelas coordenações 

estadual e municipal do PCT e adotadas em todas as UBS pesquisadas e 

preconizada pelo MS. 

Para as enfermeiras, os desafios para operacionalizar as ações da TB nas 

UBS perpassam pela estrutura física inadequada, pela insuficiência de recursos 

materiais, pela ausência de pessoal qualificado para acolher, com segurança, essas 

pessoas sem expor os profissionais e os demais usuários da UBS ao risco de 

adquirir a TB. Isso gera, na grande maioria dos profissionais, posturas inapropriadas 

em relação às pessoas com a doença pelo temor em adquiri-la. 

No que diz respeito ao acesso econômico, identificou-se, neste estudo, que 

os gastos dos pais estavam relacionados a transporte, alimentação, material de 

higiene, faltas ao trabalho, contratação de pessoas para cuidar do filho, perda de 

emprego, dificuldade na realização de alguns exames de rotina ou de imagem, além 

da aquisição de dívidas relativas a empréstimos. Alguns desses fatores foram mais 

evidentes nas famílias de condição socioeconômica menos favorecidas. 

Os problemas de acesso econômico, evidenciados neste estudo, estão 

intimamente ligados às dificuldades socioeconômicas dessas famílias. Assim, para a 

melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, torna-se necessário investimentos 

nas condições de moradia, saneamento básico, distribuição de renda (emprego), 

escolaridade, maiores investimentos na área da saúde que irão refletir na queda dos 

índices de TB. 
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Como forma de amenizar os efeitos adversos das drogas e melhorar o 

estado nutricional das pessoas com TB, os dois municípios oferecem o incentivo 

assistencial da cesta básica para aqueles em situação de vulnerabilidade social e 

que assumam o compromisso de realizar os exames solicitados e o tratamento de 

maneira adequada. Esse incentivo é visto pelos pais e pelos profissionais de 

maneira positiva e que estimula a adesão ao tratamento da TB. No entanto, 

problemas quanto ao número insuficiente e à distribuição inadequada das cestas 

básicas foram evidenciados.  

Um aspecto positivo evidenciado nas falas de todos os participantes foi o 

fornecimento gratuito e ininterrupto dos medicamentos para a TB, associado ao 

compromisso de alguns profissionais (enfermeiras e ACS) na distribuição e no 

controle da administração das drogas. 

Neste estudo, pôde-se observar que o estigma e o preconceito da 

tuberculose foram observados na própria família, por afastamento físico da criança, 

separação de utensílios e substituição da palavra tuberculose por outra palavra, isso 

também se deu pelas enfermeiras e pela comunidade. A discriminação da doença foi 

evidenciada nas famílias com melhores condições sociais e maior nível de 

escolaridade, talvez relacionados ao imaginário cultural/popular de que a TB seja 

uma doença de pessoas pobres. Nas famílias com menor renda, os relatos 

mostraram uma maior aceitação, em virtude de ter havido casos de TB em 

familiares, na rua onde moram ou em alguma pessoa conhecida da família. 

A discussão sobre crenças e atitudes das pessoas em relação à TB com 

familiares e pessoas com a doença contribuirá para minimizar ou para evitar 

preconceitos e o estigma que ainda hoje incide sobre a TB. Nesse sentido, a 

divulgação acerca da doença nos meios de comunicação mais acessíveis é ponto 

fundamental que pode contribuir para prevenção, redução do número de casos e 

diminuição do preconceito e discriminação. 

Por ser de difícil diagnóstico em crianças, torna-se necessário investigar os 

adultos com TB e capacitar os profissionais sobre a doença, seja nas instituições 

formadoras seja na educação permanente nos serviços, nos diversos níveis de 

assistência para que aumentem a suspeição e a solicitação de exames específicos 

para o diagnóstico da TB infantil. Concomitantemente, deve-se capacitar os 

profissionais para estimular o envolvimento ativo da população nesse processo para 

que facilite a utilização adequada da “porta de entrada” no sistema, a referência e 
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contrarreferência na RAS. Para tanto, faz-se necessário investimento político, 

financeiro e de pessoal, para se obter uma RAS integrada e resolutiva, coordenada 

pela APS. Nesse sentido, fica explicita a necessidade de (re)pensar que tipo de 

ações podem ser realizadas e de que maneira, para melhorar o acesso das pessoas 

menores de 15 anos com TB aos serviços de saúde. 

Portanto, a importância do conhecimento construído neste estudo poderá 

colaborar com a discussão e a organização, pelos atores envolvidos nesse 

processo, de protocolos assistenciais e de fluxos de encaminhamentos para as 

pessoas menores de 15 anos, dentro da RAS. Ressalta-se que esse conhecimento 

aborda o fenômeno da tuberculose em pessoas menores de 15 anos com TB a partir 

do acesso aos serviços de saúde dentro de uma rede de assistência já constituída 

por uma política pública. Esse foco não foi observado na literatura pesquisada 

durante esse estudo, que direciona os temas às questões biológicas da TB e aos 

significados da doença para a família.  

A realização deste estudo foi pessoalmente gratificante na condição de 

enfermeira, integrante da equipe do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia de um 

hospital de referência de alta complexidade na RAS; professora da Disciplina Saúde 

da Criança e do Adolescente e estudante de um curso de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva. O estudo me proporcionou, também, uma experiência singular ao me 

aprofundar na metodologia de estudo de caso, com seu rigor científico sobre um 

fenômeno em um contexto real e me estimulou, ainda, a utilizar um software para 

análise de dados em pesquisa qualitativa.  

Essas vivências me fizeram compreender, em profundidade, as dificuldades 

de acesso dos pais e as incertezas e dificuldades dos profissionais diante do difícil 

diagnóstico da TB em crianças, além de me fazer (re)pensar as relações 

profissionais e humanas diante das adversidades existentes no cotidiano das 

famílias com TB e dos profissionais que estão envolvidos nesse processo do cuidar. 

As limitações do estudo foram relacionadas a três aspectos. O primeiro foi o 

método utilizado na pesquisa, visto que fatores como o tamanho da amostra e de 

seleção (apenas um ano), a situação problema que se refere à realidade de apenas 

dois municípios e a natureza subjetiva do processo de medição agregaram-se e 

limitaram os casos estudados. O segundo aspecto foi o receio dos sujeitos, 

principalmente os pais e as enfermeiras, em participar do estudo, em assinar o TCLE 

e em gravar as entrevistas. E o último aspecto foi o risco de violência a que a 
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pesquisadora foi submetida, ao coletar dados em territórios com altos índices de 

violência nos dois municípios.  
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ANEXO A – ANUÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
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ANEXO B – ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PARNAMIRIM/RN 
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ANEXO C – ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN 
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ANEXO D – PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÈ DE 

ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO D – CONTINUAÇÃO DO PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE 

ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO 

UTILIZADO COM OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Caro (a) Sr (a),  

 

 Este é um convite para você consentir em participar da pesquisa intitulada “Acessibilidade 

e acesso de crianças e adolescentes com TB aos serviços de saúde” que é coordenado por 

Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto, aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva, pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e orientado pela ProfªDrª Claudia Helena Soares de Morais Freitas. 

  Este estudo busca conhecer, de forma mais detalhada e em profundidade, o percurso 

realizado, pelos responsáveis das crianças e adolescentes, menores de 15 anos de idade com TB, 

nos serviços de saúde públicos dos municípios prioritários para o controle da doença no estado do 

Rio Grande do Norte. O motivo que nos leva a fazer este estudo é mostrar as facilidades e 

dificuldades que os familiares, de crianças e adolescentes menores de 15 anos com TB têm em obter 

o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença nos serviços públicos de saúde. 

Para se obter as informações necessárias será realizada uma entrevista, com os 

responsáveis pelas crianças, onde será questionado sobre o percurso realizado por elas nos serviços 

de saúde, desde o início dos sinais e sintomas da TB até o diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento. Também serão feitas anotações, que não estejam na entrevista e que sejam 

importantes para o estudo, em um diário de campo. Os dados pessoais e sobre a TB das crianças e 

adolescentes serão obtidos de um banco de dados de um sistema, do Ministério da Saúde e que se 

encontra na internet, conhecido como Sistema Nacional de Agravos de Notificação que fica sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de cada município. Através das respostas das 

entrevistas iremos analisar como as crianças e adolescentes, menores de 15 anos com TB, chegaram 

à unidade de saúde, percorreram os diversos serviços até obter o diagnóstico e o tratamento da TB. 

Com esse estudo se buscará, através de sua divulgação nos órgãos competentes e 

sociedade, colaborar junto às autoridades sanitárias e profissionais, a adequar às condições e 

realidade social às necessidades e interesses da saúde da criança e adolescente com TB, o que 

implicará na redução da cadeia de transmissão da doença, além de contribuir com o conhecimento 

científico nessa área, uma vez que há pouca produção de pesquisas nacionais que trabalhem essa 

temática com essa faixa etária.   

Sua participação é voluntária, o que significa dizer que o (a) Sr (a) poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Caso 

decida aceitar o convite, o (a) Sr (a) participará de uma entrevista individual com perguntas sobre o 

percurso que você realizou nos serviços de saúde e os fatores que dificultaram e facilitaram o 

diagnóstico e o tratamento do seu filho (a). A entrevista será gravada com sua autorização e ao 

finalizar você poderá ouvir a gravação e verificar se está de acordo com a sua fala. Caso alguma 

pergunta lhe cause constrangimento de qualquer natureza, você tem o direito de se recusar a 

responder. O tempo previsto para realização da entrevista será de 45 minutos. 

A previsão de riscos com a sua participação será mínima. Mas, como riscos potenciais, têm-

se as características próprias da coleta de dados, onde você poderá se sentir inibido ou receoso em 

responder os questionamentos por saberem que estão sendo avaliados e também constrangidos por 

darem informações confidenciais. Esses possíveis riscos psicológicos e comportamentais eventuais, 

serão minimizados, pela entrevistadora e proponente desse estudo, através de um relacionamento 

claro e empático, com a finalidade de não comprometer a qualidade dos dados a serem coletados. 
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Quanto ao constrangimento pelas informações, tais riscos serão amenizados pela garantia de seu 

anonimato, o horário e local da entrevista que serão de sua escolha, de forma que se sinta à vontade 

e em privacidade.  

Você terá como benefício conhecer os fatores que interferem na acessibilidade e acesso das 

crianças e adolescentes com TB aos serviços públicos de saúde e as sugestões de melhorias das 

unidades de saúde para um melhor atendimento. 

Se o (a) Sr (a) tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para o senhor (a). Caso venha sofrer algum dano, comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, o senhor (a) será indenizado pela pesquisadora responsável. Informamos 

também que o (a) Sr (a) não será remunerado por participar do estudo. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro na Escola de Enfermagem de Natal na UFRN, 

por um período de cinco anos e logo após esse período serão destruídos. A divulgação dos 

resultados será feita em conjunto, de forma a não lhe identificar, nem suas respostas. Os resultados 

obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Os dados serão utilizados para fins de 

obtenção do título de doutora e posteriormente para publicação em revistas científicas da área e 

apresentação em congressos. 

Esse termo será produzido em duas vias e uma via desse Termo ficará com (a) Sr (a). 

Qualquer dúvida ou informação poderá ser esclarecida diretamente com a coordenação do estudo, 

nos telefones e/ou endereços a seguir: 

 

Pesquisadora: Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto no endereço: Programa de Pós-graduação em 

Saúde Coletiva/CCS/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. jujales@hotmail.com.  

 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) - Av.Nilo Peçanha,620, Petrópolis, Natal/RN 

– Telefone (84) 3342-5003. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua 

confirmação neste documento.  

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDO: Conscientemente, fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 

submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar voluntariamente no 

estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de caráter 

econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes 

à minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido 

adicional que eu venha a solicitar durante o transcurso da pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a 

minha pessoa ou minha família. 

 

__________________________________      ______________________________ 

Nome do participante da pesquisa                                     Assinatura 

 

 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto, declaro que 

discuti as questões acima citadas com o participante do estudo e assumo a responsabilidade em 

cumprir com os procedimentos descritos no método desse estudo e os direitos que foram 

estabelecidos e assegurados ao participante, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que, na inobservância do compromisso 

 

Impressão datiloscópica 

do participante da 

pesquisa 

mailto:jujales@hotmail.com
mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde-CNS, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

 

Natal, _____ de ____________de 2015 

 

 

___________________________________________ 

Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu, ___________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Acessibilidade e acesso 

de crianças e adolescentes com TB aos serviços de saúde” poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora responsável Juliana Teixeira 

Jales Menescal Pinto sob a orientação da Profa. Dra. Claudia Helena Soares de 

Morais Freitas a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto, e 

após esse período, serão destruídos; 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

7. receberei uma cópia dessa autorização. 

Natal _______, de _______________ de  2015 

 

_____________________________________________ 

                  Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Impressão datiloscópica do 

participante da pesquisa 
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APÊNDICE C – ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM OS PAIS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 
Guia de entrevista            Nº______________      Data: _______/______/2015 
I - CONHECENDO AS CRIANÇAS E OS PAIS 
1. Idade do filho: _______anos    Naturalidade do filho: __________ 

2. Forma clínica da doença: __________________________________ 

3. Local do diagnóstico______________________________________ 

1.1 Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino 

1.2 Idade do entrevistado: _____ anos 

1.3 Local de residência: (  ) Natal ( ) Parnamirim (   ) outro 

1.4 Tempo de residência no bairro:___________________  

1.5 sexo: (   ) feminino  (   ) masculino 

1.6 Estado civil:______________________ 

1.6 Escolaridade: sem escolaridade (   ) EF incompleto (   ) EF completo (  ) EM incompleto (  ) EM 

completo (   ) Ensino superior (   ) Pós-graduação________________ 

1.7 Ocupação: (  ) Trabalho formal  ( ) Trabalho informal ( ) Aposentado/pensionista (   ) Do lar (   ) 

Desempregado  

1.8 Renda: (   ) _________Até 1salário+bolsa família (   ) __________sem renda + bolsa família (   

)__________até 1 salário+ bolsa família + ajuda familiares (   ) __________sem renda + bolsa família 

+ ajuda dos familiares (     ) não quis informar (   )_____________SM  

1.9 Situação de moradia: Própria (   ) Alugada (   ) cedida (   ) Casa de familiares (   ) 

1.10 Números de cômodos na residência__________________ 

1.11 Número de moradores na residência: _________________ 

1.12. Nº de irmãos da criança _____________________ 

1.9 Parentesco com a criança: Mãe (   ) Pai (   ) Avó (   ) Tia (   ) outro (   )__________ 

20. Doenças/problemas na família: (   ) câncer (   )hipertensão (   ) álcool  (   ) drogas (   ) problemas 

de saúde mental (   ) uso de cigarro 

21. Familiar com TB na casa: (   ) sim    (   ) não   Se sim, quem____________________ 

22. Religião:____________________ 

 
II -  EXPLORANDO O OBJETO DE ESTUDO 
 
1. Pergunta norteadora: Me fale sobre o percurso/itinerário que o (a) senhor (a) realizou, 

desde os primeiros sintomas da TB no seu filho(a) até o encerramento do caso. 
 
2. Roteiro norteador  

 

BLOCOS 

 

 

TÓPICOS 

 

1. Legitimação da entrevista 

 

 

- Apresentação do problema; 

- Objetivos da entrevista e do trabalho de investigação; 

- Importância da motivação do entrevistado para a participação; 

- Caráter confidencial da fonte de informação e anonimato dos 

entrevistados; 
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- Áudio - gravação das entrevistas; 

- Agradecimentos pela colaboração na realização do estudo. 

 

 

2. Blocos Temáticos 

 

 

 

A- Fatores relacionados às 

características da família e 

ambiente social 

 

- Dinâmica familiar (composição familiar, organização familiar, 

fatores religiosos, estigma da doença, problemas existentes), 

emprego (custos do tratamento), alimentação, moradia 

(estrutura e distância entre moradia e serviço de saúde), 

relações sociais na comunidade. 

B – Percurso realizado pelos pais 

desde o primeiro contato e Fatores 

relacionados aos serviços que 

facilitaram e/ou dificultaram o 

processo de diagnóstico e cura 

- Descrição sobre a trajetória realizada: primeiro serviço 

procurado e fluxo dentro da rede de atenção à saúde. 

Percepção sobre os serviços de saúde e os profissionais de 

saúde: o que facilita e o que dificulta o diagnóstico, tratamento 

e cura, relacionamento com profissionais, acesso ao serviço; 

relacionados a estrutura, processo e resultado. 

 

 

3. Validação da entrevista 

 

 

- Aspectos pertinentes não abordados; 

- Sugestões relativas a aspectos importantes; 
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APÊNDICE D - ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM OS ENFERMEIRAS 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

GUIADE ENTREVISTA       nº __________ Cidade_________________________________ 
 
I) IDENTIFICAÇÃO: 
1.1 Idade: _____ anos 
1.2 Local de residência: (  ) Natal ( ) Parnamirim (   ) outro  
1.3 Local de trabalho: (   ) Natal   (   ) Parnamirim   (   ) outro __________________ 
1.3 sexo: (   ) feminino  (   ) masculino 
1.4 Escolaridade: _____________________________________________________ 
1.5 Categoria Profissional: ______________________________________________ 
1.6 Situação empregatícia do entrevistado: (   ) estatutário (   ) CLT   outro________ 
1.7 Tempo de exercício na US: ____________________________ 

1.8 Tempo de exercício no PCT: ___________________________ 
1.9 Qualificação em TB: (   ) sim   (   ) não  qual:_____________________________ 

 
 

II – EXPLORANDO O OBJETO DE ESTUDO 
 
1. Pergunta Norteadora: Me conte como funciona o programa de TB aqui na US. 

 

 
BLOCOS 
 

 
TÓPICOS 
 

 
1. Legitimação da 
entrevista 
 

 
- Apresentação do problema; 
- Objetivos da entrevista e do trabalho de investigação; 
- Importância da motivação do entrevistado para a participação; 
- Caráter confidencial da fonte de informação e anonimato dos entrevistados; 
- Áudio - gravação das entrevistas; 
- Agradecimentos pela colaboração na realização do estudo. 
 

 
2. Blocos Temáticos 
 

 

 
A - Fatores relacionados 
ao Programa de Controle 
da TB na Unidade de 
Saúde. 

 
- O funcionamento do PCT na US. 
- Ações dos profissionais de saúde no PCT na US. 
- Estrutura física, recursos humanos, recursos materiais, organizacionais 
- Ações da equipe para os casos suspeitos, diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento. 
- Incentivos do governo à manutenção do tratamento de TB às famílias 
- Apoio da coordenação da US, município e estado ao PCT na US 
- Registros de TB na US 
- Existência de protocolos (consulta de enf., médica, ACS, coleta de exames) 
- Metas pactuadas 
- Reuniões: local/municipal/estadual 
- Avaliação do PCT pela Direção, Secretaria Municiapl, Secretaria estadual e 
governo Federal 
- Problemas mais frequentes que a equipe enfrenta dentro do PCT. 

B – Fatores relacionados a 
integração da US dentro 
da rede de atenção à 
assistência à criança e 
adolescente com TB que 
contribuem para o acesso 
e acessibilidade 
 

- Perfil da população adscrita à UBS 
- Fluxo de encaminhamento dos casos suspeito de TB dentro da rede de 
assistência à saúde 
- Fluxo para pessoas com dificuldade de diagnóstico 
- Diagnóstico com baciloscopias negativas 
- Dificuldades encontradas para diagnóstico em tempo oportuno da TB em pessoas 
menores de 15 anos. 
- Fatores que influenciam o diagnostico tardio de TB nas pessoas menores de 15 
anos 
- Comunicação dos casos suspeitos e confirmados de TB dentro da rede de 
atenção 
- Dificuldades e facilidades do acesso aos outros níveis de atenção à saúde na 
rede de assistência à criança e adolescente com TB no município 
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- Protocolo de atendimento e comunicação de pessoas menores de 15 anos que 
residem em outro município 

C – Relacionamento do 
profissionaisde saúde 
versus família / 
comunidade 
 

- A busca das pessoas menores de 15 anos com TB na US 
- Dificuldades do acesso das famílias de pessoas menores de 15 anos à US 
- Fatores que facilitam o acesso e acompanhamento das pessoas menores de 15 
anos com TB aqui na US? 
- Melhoria dos problemas identificados 
- Acompanhamento dos casos confirmados de TB em pessoas menores de 15 
anos. 
- Relacionamento dos profissionais de saúde com as famílias e pessoas menores 
de 15 anos com TB e instituições que acolhem essa população 
- Atividades coletivas desenvolvidas pelo PCT na comunidade. 

 
3.Validação da entrevista 
 

 
- Aspectos pertinentes não abordados; 
- Sugestões relativas a aspectos importantes 
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APÊNDICE E - ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM O COORDENADOR 
ESTADUAL E MUNICIPAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DATB 

 

GUIA DE ENTREVISTA      Nº______DATA: ______/________/2015 
 

I -  IDENTIFICAÇÃO: 

 
1.1 Local de trabalho: (   ) Natal   (   ) Parnamirim   (   ) outro 
1.2 sexo: (   ) feminino  (   ) masculino 
1.3 Escolaridade: _____________________________________________________ 
1.4 Categoria Profissional: ______________________________________________ 
1.5 Tempo de exercício na coordenação estadual/municipal do PCT: 
____________________ 
 
II - EXPLORANDO O OBJETO DE ESTUDO: 

 
1. Pergunta Norteadora: me fale como o programa de TB está sendo desenvolvido pela 
coordenaçãodo programa aqui no estado/município. 
 
 
BLOCOS 
 

 
TÓPICOS 
 

 
1. Legitimação da 
entrevista 
 

 
- Apresentação do problema; 
- Objetivos da entrevista e do trabalho de investigação; 
- Importância da motivação do entrevistado para a participação; 
- Caráter confidencial da fonte de informação e anonimato dos entrevistados; 
- Áudio - gravação das entrevistas; 
- Agradecimentos pela colaboração na realização do estudo. 
 

 
2. Blocos Temáticos 
 

 

A - Fatores relacionados 
ao Programa de Controle 
da TB no 
município/estado 
 

1. Me conte sobre os avanços do PCT durante o período que você está na 
coordenação.  
2. Vocês desenvolvem as atividades do PCT baseados em algum protocolo? 
Qual? Conseguem desenvolver todas as atividades contidas nesse protocolo? 
Por que? 
3. Me fale sobre as ações desenvolvidas em nível estadual/municipal pelo PCT 
3. Me conte sobre as reuniões do PCT: com quem realizam, que aspectos são 
mais abordados. 
4. Me fale sobre os instrumentos que vocês utilizam para avaliar o PCT no 
estado/município 
5. Me conte como o PCT é avaliado pelos pares (PNCT/PECT). 
5. Me fale sobre os desafios enfrentados pelo PCT. 
 
 

B – O PCT dentro da 
rede de atenção à 
assistência à criança e 
adolescente com TB. 
 

1. Me conte como ocorre o fluxo de atendimento às pessoas menores de 15 
anos de idade dentro da rede de atenção à saúde municipal e estadual 
(pactuações).  
2. Me fale sobre as dificuldades encontradas para atingir a integralidade das 
ações do PCT na rede de assistência à saúde. 
 

 
3.Validação da entrevi 

 
- Aspectos pertinentes não abordados; 
- Sugestões relativas a aspectos importantes 
 

 


