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RESUMO 
___________________________________________________________________________ 

 
O Programa de Controle da Tuberculose preconiza algumas condições básicas para o êxito do 

tratamento, que incluem: tratamento descentralizado, profissionais treinados, acesso ao 

atendimento e aos exames laboratoriais, fornecimento gratuito e ininterrupto da medicação, 

entre outros. Considerando que a adesão do paciente ao tratamento depende também da forma 

como o usuário é atendido no serviço de saúde, o presente estudo teve como objetivo analisar 

os aspectos organizacionais e do atendimento aos pacientes em tratamento de tuberculose em 

Unidades de Saúde da Família do Distrito Sanitário III, Recife, Pernambuco. Estudo 

descritivo e exploratório que utilizou questionários compostos por perguntas fechadas e 

abertas.  Foram selecionadas três USF, uma em cada microrregião do DS III, com maior 

número de casos de tuberculose. Os sujeitos do estudo foram um informante-chave de cada 

unidade selecionada; médicos, enfermeiros e ACS que apresentavam pacientes em 

acompanhamento; e usuários em tratamento, totalizando 23 entrevistas. Como resultados 

observou-se: quanto aos aspectos organizacionais os informantes-chaves consideraram os 

usuários com suspeita de tuberculose prioritários para o atendimento nas unidades. Tais 

profissionais apontaram algumas dificuldades no apoio laboratorial, especialmente no que se 

refere à ausência de coleta diária de material para exame de baciloscopia de escarro. Com 

relação aos aspectos do atendimento, mais da metade dos profissionais (médicos, enfermeiros 

e ACS) entrevistados reconheceram que todos os pacientes com tuberculose devem ser 

incluídos no tratamento supervisionado. No entanto, os usuários afirmaram que o tratamento 

foi auto-administrado. No acolhimento, a escuta dos usuários foi valorizada pelos 

profissionais de saúde, apesar de considerarem que o tempo oferecido nas consultas ainda é 

insuficiente para que o doente possa falar sobre suas preocupações e problemas. Quanto ao 

vínculo, os pacientes referiram uma boa relação com os profissionais e um sentimento de 

confiança. Conclui-se que os resultados reforçam a importância da atuação das equipes de 

saúde da família no controle da tuberculose, destacando necessidade de melhorias, tanto em 

aspectos que se referem ao acesso (atendimento, medicamento, exames), quanto no que diz 

respeito à relação profissional-usuário.   

 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Programa Saúde da Família; Tuberculose. 
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ABSTRACT  

___________________________________________________________________________ 

 
The Tuberculosis Control Program advocates some basic conditions for treatment successful, 

including: decentralized treatment, professional training, access to care and laboratory tests, 

free and uninterrupted supply of medication, among other. Whereas the patient's adherence to 

treatment also depends on how the user is attended in the health service, this study aimed to 

look through the organizational aspects and aspects related to attendance to patients in 

treatment of tuberculosis, in the Family Health Units (USF) of  District Health III (DS III), 

Recife, Pernambuco. This is a descriptive and exploratory study that used questionnaires 

consisting of closed and open questions. There were selected three USF, one in each of the 

micro region of the DS III, with the largest number of tuberculosis cases. The participants of 

the present study were  a key informants of each unit selected: doctors, nurses, ACS that had 

patients in monitoring and users in treatment, totaling 23 interviews. As results were 

observed: on the organizational aspects, the key informants considered in priority to the care 

units the users with suspected tuberculosis. Such professionals highlighted difficulties in 

laboratory support, especially regarding the absence of daily collection of material for 

examination of sputum smear microscopy. With respect to aspects of care, more than a half of  

professionals interviewed (doctors, nurses and HCA) agreed that all patients with tuberculosis 

should be included in the supervised treatment. However, users said that the treatment was 

self-administered. In host, listening to the users was highlighted by health professionals, 

although considering that the time given in consultations is still insufficient to allow the 

patient to talk about their concerns and problems. About the link, the patients reported a good 

relationship with professionals and a sense of confidence. Conclusion: it is considered that the 

results reinforced the importance of the acting of the family health teams in the control of 

tuberculosis, highlighting the need for improvements in both aspects which are related to 

access (care, medication, tests) and professional-user relationship. 

 

 

Key -words: Primary Health Care; Family Health Program; Tuberculosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tuberculose, uma das doenças infecciosas mais antigas, persiste ainda hoje como um 

dos principais problemas de saúde pública em nível mundial, apesar de contar com tratamento 

medicamentoso eficaz há muitos anos (BARREIRA; GRANGEIRO, 2007; OLIVEIRA; 

NATAL, 2007a). A doença afeta aproximadamente um terço da humanidade, e a cada ano, 

cerca de 1,6 milhões de pessoas morrem por tuberculose (BARREIRA; GRANGEIRO, 2007). 

Segundo Hijjar et al. (2008), nos países em desenvolvimento o óbito por tuberculose é maior 

do que por todas as doenças infecto-contagiosas juntas, incluindo a AIDS. 

O Brasil está incluído entre os 22 países, considerados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), prioritários para o controle da tuberculose, pois, são responsáveis por 80% dos 

casos da doença no mundo (RUFFINO-NETTO, 2002; BARREIRA; GRANGEIRO, 2007; 

OLIVEIRA; NATAL, 2007a; HIJJAR et al., 2008).  O país apresenta cerca de 80 mil casos 

novos de tuberculose notificados ao ano e 5 mil óbitos (HIJJAR et al., 2008).   

Apesar de a tuberculose ter sido introduzida no Brasil a partir de 1500, pelos 

portugueses e missionários jesuítas, a doença só passou a ser alvo de preocupação das 

autoridades sanitárias no início do século 20, com Oswaldo Cruz (RUFFINO-NETTO, 2002).  

Na década de 40, foram criados o Serviço Nacional de Tuberculose (para desenvolver estudos 

e ações profiláticas e assistenciais) e a Campanha Nacional Contra a Tuberculose, que visava 

coordenar as atividades de controle da doença e a descentralização dos serviços (RUFFINO-

NETTO, 2002).  

A partir de 1981, com o surgimento de novas formas de organização dos serviços de 

saúde – Ações Integradas de Saúde (AIS), Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) 

e o Sistema Único de Saúde (SUS) - o controle da tuberculose é transferido para as 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) (RUFFINO NETTO, 1999; 2002). 

Nos anos 90, diante da alarmante situação da tuberculose no mundo, com o 

recrudescimento da doença mesmo nos países desenvolvidos onde parecia estar sob controle, 

a OMS declarou a tuberculose uma emergência global, propondo a estratégia do tratamento 

diretamente observado (DOTS - Directly Observed Therapy Short-course) para aumentar as 

taxas de detecção e de cura (RUFFINO-NETTO, 2002; KRITSKI et al., 2007).  

No Brasil, a partir de 2000, o controle da tuberculose foi incorporado ao Departamento 

de Atenção Básica (DAB) da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério, contando com o 

apoio, para diagnóstico e tratamento, do Programa de Saúde da Família (PSF) e do Programa 
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de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (RUFFINO-NETTO, 2002; CAMPINAS; 

ALMEIDA, 2004).  

Segundo Campinas e Almeida (2004) espera-se que as ações do Programa de Controle 

da Tuberculose (PCT) na área do PSF proporcionem uma assistência mais qualificada, 

considerando que as equipes conhecem a realidade sócio-cultural de cada família da área de 

abrangência, melhorando a busca ativa de casos, o diagnóstico e o tratamento. 

O Programa Saúde da Família – normatizado em 1994 pelo Ministério da Saúde, e 

inicialmente desenhado sob a forma de um programa focalizado – vem sendo apontado por 

alguns autores como uma política de reorganização dos serviços de saúde a partir da atenção 

básica, visando à superação do modelo assistencial hegemônico (MASCARENHAS, 2003; 

RONZANI; RIBEIRO, 2004; SILVA; TRAD, 2005; VIANA; DAL POZ, 2005).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são características do processo 

de trabalho das equipes de saúde da família, entre outras: a prática do cuidado familiar 

ampliado, através de intervenções no processo saúde-doença dos indivíduos, família e 

comunidade; o trabalho em equipe interdisciplinar; e a valorização de diversos saberes e 

práticas visando a atenção integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos 

(BRASIL, 2006b).  

O Pacto pela Vida1 apresenta como uma das metas detectar 70% dos casos esperados 

de tuberculose e curar pelo menos 85% dos casos novos de tuberculose bacilífera, em 

concordância com o preconizado pela Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2006a). Para 

atingir este resultado, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose reconhece a 

importância de horizontalizar o combate a tuberculose, através da expansão das ações de 

controle para todos os serviços do SUS, especialmente para o PACS e o PSF (BRASIL, 

2001).   

Espera-se que nas Unidades de Saúde da Família sejam oferecidas ações para controle 

da tuberculose que incluem: busca ativa de casos; notificação; acesso a exames para 

diagnóstico e controle; alimentação e análise dos sistemas de informação; tratamento dos 

casos nos modos supervisionado e auto-administrado; e medidas preventivas como vacinação 

com BCG, pesquisa de comunicantes, quimioprofilaxia e ações educativas (BRASIL, 2001). 

Em relação ao acompanhamento do doente com tuberculose, o abandono2 do 

                                                 
1 O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto 
sobre a situação de saúde da população brasileira, e corresponde a uma das dimensões do Pacto pela Saúde 
publicado em 2006 pelo Ministério da Saúde.  
2 Considera-se abandono quando o paciente, após o uso dos medicamentos por mais de um mês, deixa de tomar 
os remédios por um período superior a 30 dias da data do último aprazamento (BRASIL, 2008, p. 146). 
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tratamento é um dos principais fatores negativos, que dificultam o controle da doença 

(CAMPINAS; ALMEIDA, 2004; PAIXÃO; GONTIJO, 2007), atingindo taxas que variam de 

4,5% a 20,3% nas diversas regiões do país (LIMA et al., 2001; PAIXÃO; GONTIJO, 2007), 

com maior freqüência entre o segundo e o terceiro meses de tratamento (LIMA et al., 2001; 

FERREIRA et al., 2005). Segundo Sá et al. (2007) o abandono do tratamento é um dos 

aspectos mais desafiadores na luta contra a tuberculose, por levar ao aumento da mortalidade, 

da incidência e da mutlidrogarresistência. 

O Recife está entre os municípios prioritários do país para o controle da tuberculose, 

pois é responsável por 37% dos casos da doença no Estado de Pernambuco, com cerca de 

1.400 casos novos anuais, apresentando em 2006 um coeficiente de incidência de 96/100.000 

habitantes e uma taxa de mortalidade de 8,8/100.000 habitantes (RECIFE, 2008a). Apesar da 

expansão da cobertura do PSF nos últimos anos, e do incremento concomitante da taxa de 

detecção de Tuberculose, o Programa de Controle da Tuberculose ainda não alcançou a taxa 

de cura preconizada para o controle da doença (RECIFE, 2005).  

Dessa forma, identifica-se a necessidade de investigar a atenção prestada aos usuários 

com tuberculose em unidades de saúde da família na cidade do Recife, analisando aspectos da 

organização do serviço e do atendimento. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Estratégia Saúde da Família, pautada no trabalho de uma equipe multiprofissional 

que atua de forma integral, é considerada uma alternativa de mudança das práticas de saúde, 

possibilitando impactar no controle da tuberculose, aumentando as taxas de cura e reduzindo 

o abandono (RUFFINO-NETTO, 2001).  

 Ainda há carência de estudos que analisem a atuação do PSF no controle da 

tuberculose sob a ótica da produção do cuidado, investigando as ações desenvolvidas na 

atenção básica para alcançar a qualidade do acompanhamento do paciente.  

Dentre os principais problemas epidemiológicos da cidade do Recife para o qual o PSF 

deve garantir uma atenção integral e de qualidade, a tuberculose se apresenta como uma das 

endemias de maior relevância, por apresentar uma elevada magnitude no município, com 

tendência crescente (34,33%) na detecção de casos, no período de 2001 a 2004 (RECIFE, 

2005). 

Trata-se de um município que vem expandindo rapidamente sua rede de atenção 

básica - passando de 24 equipes, em 2000, para 240 equipes de saúde da família em 2008 

(BRASIL, 2008a; RECIFE, 2008c) - e que não tem alcançado as metas preconizadas pela 

OMS para o controle da Tuberculose, apresentando baixa taxa de cura e alto percentual de 

abandono (RECIFE, 2005). No resultado da coorte de casos novos de tuberculose em 20063, o 

percentual de cura foi 67,2% e o abandono 12,9%, no entanto, espera-se uma cura de no 

mínimo 85% e um abandono inferior a 5% (RECIFE, 2005; BRASIL, 2006a).  

Nesse contexto, é necessário e relevante investigar os diversos aspectos relacionados à 

organização dos serviços e do atendimento aos pacientes em tratamento de tuberculose na 

atenção básica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Fonte: SINAN / DVS – Secretaria de Saúde de Recife 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar os aspectos organizacionais e do atendimento aos pacientes em tratamento de 

tuberculose em três Unidades de Saúde da Família do Distrito Sanitário III/Recife/PE. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

• Analisar os aspectos organizacionais da atenção aos pacientes com tuberculose 

• Analisar os aspectos do atendimento na perspectiva dos profissionais da equipe de 

saúde da família e dos usuários 

• Analisar a assistência prestada ao paciente com tuberculose no PSF 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 Conceitos orientadores do estudo  

 

 

O Programa de Controle da Tuberculose preconiza para o êxito do tratamento as 

seguintes condições básicas: tratamento descentralizado realizado nas unidades básicas de 

saúde; profissionais treinados para o diagnóstico e o tratamento do doente; acesso fácil do 

usuário ao serviço de saúde; acesso aos exames laboratoriais visando o diagnóstico e o 

acompanhamento dos casos; fornecimento gratuito e ininterrupto da medicação; realização 

mensal de consultas médicas e/ou de enfermagem e de baciloscopias de controle (BRASIL, 

2008b).   

Ainda conforme o programa, a adesão do paciente ao tratamento depende em grande 

parte da forma como este é atendido no serviço de saúde (BRASIL, 2008b). Assim, é 

necessário que haja uma relação de confiança e uma atividade permanente de educação em 

saúde na rotina do acompanhamento do doente (BRASIL, 2008b).  

 O presente estudo pretende, portanto, abordar os principais aspectos da organização 

dos serviços e do atendimento ao doente com tuberculose na perspectiva de profissionais de 

equipes de saúde da família e dos pacientes em tratamento.  

  

 

4.1.1 Aspectos organizacionais para as ações de controle da tuberculose 

 

 

O processo de descentralização tem sido considerado um facilitador do acesso e do 

vínculo dos pacientes com os profissionais de saúde, resultando em melhoria da adesão ao 

tratamento da tuberculose (MUNIZ et al., 2005). A ampliação dos serviços descentralizados 

favorece a implementação do tratamento supervisionado (TS/DOTS), e segundo Paixão e 

Gontijo (2007), a descentralização é um dos fatores relacionados ao serviço de saúde que 

contribui para o controle da tuberculose. 

A avaliação do acesso aos serviços de saúde permite, de acordo com Fekete (1996), 

apreender a relação que existe entre a demanda da população (necessidades e aspirações) e a 

oferta de recursos para satisfazê-la. A acessibilidade se relaciona, portanto, com o processo de 
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busca e obtenção de assistência à saúde, e pode ser classificada nas dimensões geográfica, 

organizacional, sócio-cultural e econômica (FEKETE, 1996). 

A acessibilidade geográfica se refere à distância entre a população e os recursos, ou 

seja, a facilidade de deslocamento do usuário até o serviço, bem como o tempo gasto nesse 

percurso (FEKETE, 1996; MARTINS, 2006).  

 A organizacional, por sua vez, depende de obstáculos que se originam no modo de 

organização dos serviços, que podem ser na entrada, no interior da unidade ou ainda na 

continuidade da assistência (FEKETE, 1996). Entre os obstáculos organizacionais encontram-

se: demora em conseguir uma consulta, horário de funcionamento do serviço, tempo de espera 

para ser atendido e para fazer exames, referência e contra-referência, entre outros (FEKETE, 

1996; MARTINS, 2006). 

Para Martins (2006), as barreiras organizacionais ao acesso dos usuários às ações e 

serviços de saúde comprometem a qualidade das relações entre os sujeitos. A autora afirma 

ainda, que os usuários referem muitas vezes que os profissionais não os conhecem nem os 

identifica pelo nome, o que indica o tipo de relação interpessoal e o grau de comunicação que 

existe entre equipe e usuários. 

A dimensão sócio-cultural da acessibilidade é influenciada pelas diferenças sociais e 

culturais existentes entre profissionais de saúde e usuários, explicitados através da percepção 

que o usuário tem sobre a sua doença e tratamento, das crenças e hábitos quanto ao cuidado 

com sua saúde, das dificuldades de comunicação com a equipe etc (FEKETE, 1996). A 

acessibilidade econômica é representada pelos gastos que a população tem na busca pela 

assistência à saúde (FEKETE, 1996).   

Segundo Fratini (2007), o sistema de referência e contra-referência contribui para 

garantir o acesso aos diferentes níveis de complexidade, complementando a assistência ao 

paciente de acordo com suas necessidades, e, portanto, proporcionando eficácia na utilização 

dos recursos, a universalização do acesso, a equidade e a integralidade. A autora considera a 

referência e contra-referência uma estratégia de comunicação entre serviços de saúde de 

maior e menor complexidade, onde um serviço informa o outro sobre o estado de saúde, a 

doença e o tratamento do paciente, através de registros e uso do diálogo.  

 Para Serra e Rodrigues (2007), o principal componente da integração das redes de 

saúde – que tem como objetivo garantir o acesso dos usuários aos diferentes serviços, com 

fluxos definidos – é um efetivo sistema de referência e contra-referência. Entretanto, os 

autores verificaram, em seu estudo, que a falta de apoio técnico às equipes de saúde da 

família, dificultam a tomada de decisão, contribuindo para aumentar o número de 
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encaminhamentos para níveis de complexidade maiores, reduzindo assim, a resolubilidade no 

PSF. Em contrapartida, a contra-referência praticamente não existe. As principais deficiências 

relacionadas aos recursos humanos foram: profissionais sem formação adequada para o PSF, 

pouco treinamento para o exercício da função, educação permanente precária e falta de apoio 

técnico (SERRA; RODRIGUES, 2007).  

Observa-se que a proximidade entre a residência do paciente e o serviço de saúde onde 

o mesmo realiza o tratamento da tuberculose, favorece entre outros aspectos: o tratamento 

supervisionado; o exame de contactantes; o encaminhamento para níveis de maior 

complexidade, de acordo com a necessidade; e a identificação oportuna de dificuldades 

relacionadas ao usuário, permitindo que os profissionais possam intervir, evitando o 

abandono. Nesse sentido, fica evidente a importância de considerar a descentralização das 

ações; o acesso, em suas dimensões geográfica e organizacional; o sistema de referência e 

contra-referência e a disponibilidade de medicamentos na avaliação das ações desenvolvidas 

no PCT. 

Entre as dificuldades encontradas no PSF para que se configure uma nova forma de se 

produzir o cuidado em saúde, Campos e Belisário (2001) e Araújo e Rocha (2007) destacam 

que o mais grave é a carência de profissionais qualificados. Os autores colocam a necessidade 

de se discutir o processo de formação e educação continuada desses profissionais, 

promovendo um profundo processo de mudança.  

Segundo Paixão e Gontijo (2007) o controle da tuberculose pode funcionar como 

marcador da qualidade dos serviços, traduzindo o cumprimento de normas e protocolos e o 

nível de competência da equipe, com profissionais mais sensibilizados e comprometidos. 

Nesse aspecto, alguns autores sugerem a capacitação dos profissionais como um elemento 

crucial na melhoria da assistência (TEIXEIRA, 2000; MUNIZ et al., 2005; PAIXÃO; 

GONTIJO, 2007).  

Teixeira (2000) destaca a capacitação dos profissionais, com ênfase para os agentes 

comunitários de saúde, pela sua expressão numérica e importância na expansão da cobertura 

das ações. Para Campinas e Almeida (2004), os agentes comunitários de saúde, como 

importante elo de ligação entre a comunidade e a unidade de saúde da família (USF), tem 

papel determinante no que se refere à busca ativa de casos de tuberculose na comunidade e o 

acompanhamento da dose supervisionada. O autor identificou que o agente comunitário de 

saúde (ACS) “precisa ser mais bem preparado e amparado dentro do programa” (p.153). Esse 

estudo evidenciou, ainda, que os treinamentos em serviço parecem ser insuficientes, se 
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fazendo necessário modificar o processo de formação e capacitação para que os profissionais 

atuem num serviço com “plena capacidade de acolhimento” (p. 153).  

 Identifica-se, portanto, que a qualificação dos profissionais envolvidos com a 

estratégia saúde da família e com o PCT é requisito importante para melhorar a qualidade do 

atendimento aos pacientes com tuberculose. Dessa forma, a capacitação é um aspecto 

destacado neste estudo, como elemento necessário para o bom desempenho do programa. 

Outro aspecto que merece destaque na rotina do Programa de Controle da Tuberculose 

é o Sistema de Informação. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é o 

pilar das ações de planejamento, monitoramento e avaliação no controle da tuberculose, sendo 

imprescindível à qualidade do preenchimento dos dados por parte da equipe de saúde 

(HIJJAR et al., 2007; SANTOS, 2007).  

O PCT recomenda que as unidades de saúde realizem o registro de informações, 

através dos instrumentos de notificação e de acompanhamento; e o monitoramento contínuo e 

permanente das metas estabelecidas, utilizando para isto os dados do Livro de Registro e 

Acompanhamento dos casos de TB (BRASIL, 2008b). A análise da evolução do tratamento 

dos doentes e da qualidade das ações desenvolvidas, quando realizadas na unidade, permite 

agilidade no redirecionamento das ações (BRASIL, 2008b). 

Dessa forma, de acordo com Santos (2007), os profissionais de saúde têm participado 

de capacitações que visam qualificá-los em sistemas de informação, que envolve, entre outras 

atividades, o registro e análise periódica dos casos de tuberculose, através do Livro de 

Registro e Controle de Tratamento dos Casos de Tuberculose; a utilização dos instrumentos 

de Notificação e Acompanhamento de casos e o registro de sintomáticos respiratórios. 

Para Muniz et al. (2005) a descentralização das ações do PCT favorece a eficiência e a 

melhoria da qualidade dos serviços e da análise e uso dos dados. Quanto às ações de 

vigilância epidemiológica e uso dos dados para programação de ações, Passos (2003) refere 

que parece existir nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) uma concepção de que o papel de 

“vigiar” – no sentido de “interessar-se por” – não faz parte das atribuições desses 

profissionais (p. 56).  

Segundo a autora, a incorporação dessas ações no cotidiano das UBS permite o 

conhecimento dos problemas de saúde da sua área de atuação e seus determinantes, 

propiciando o desenvolvimento de ações de interesse para a população adscrita. Ou seja, os 

serviços de saúde devem ser capazes de conhecer sua realidade sanitária, através do uso de 

indicadores, e “utilizar estas informações como instrumento do planejamento das ações de 

saúde necessárias para responder às necessidades de sua população” (PASSOS, 2003, p. 116). 
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A partir da notificação da tuberculose se inicia uma série de medidas de controle e 

prevenção que devem ser desencadeadas no local de origem do caso, não existindo padrão 

para realizá-las. Passos (2003) identificou diferentes abordagens nas unidades do seu estudo, 

mas na maioria delas a equipe de enfermagem é que se responsabilizava por essas ações.  

Segundo Passos (2003), a atuação das unidades se restringe ao preenchimento dos 

impressos do Sistema de Vigilância Epidemiológica e repasse dos dados a outros níveis, 

principalmente quando os trabalhadores não entendem a utilidade e a importância dessas 

informações. Em geral, os profissionais não utilizam seus registros nem para divulgação entre 

a equipe de saúde e a população, nem para a organização das atividades da unidade (PASSOS, 

2003).  

Assim, questiona-se em que medida as informações produzidas pela própria equipe 

são utilizadas pelos profissionais para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

no âmbito do PCT.  

 

4.1.2 Aspectos do atendimento aos portadores de tuberculose 

 

 

Quanto aos componentes do atendimento aos doentes com tuberculose no PSF, 

elementos como o trabalho desenvolvido em equipe (PAIXÃO; GONTIJO, 2007; SÁ et al., 

2007), ações sistemáticas de educação em saúde, realização de consultas regulares e que 

abordem o indivíduo e a família de forma integral (RIBEIRO et al., 2000; SÁ et al., 2007), 

relações de acolhimento e vínculo (CAMPINAS; ALMEIDA, 2004; FIDELES; JESUS, 2005; 

MUNIZ et al., 2005; SÁ et al., 2007), tratamento supervisionado (PAIXÃO; GONTIJO, 

2007), visitas domiciliares (RIBEIRO et al., 2000) e resolutividade do serviço (FIDELES; 

JESUS, 2005) fortalecem as ações de controle da tuberculose.   

Segundo Ferreira et al. (2005) a informação contínua e esclarecedora é fundamental 

para o sucesso do Programa de Controle da Tuberculose. De acordo com Lima et al. (2001) e 

Fideles e Jesus (2005), a maioria dos pacientes não sabe relatar o nome das medicações nem 

seu uso correto, evidenciando a necessidade do profissional de saúde atuar através de 

atividades de educação em saúde, orientando os usuários com uso de linguagem adequada de 

acordo com seu nível de escolaridade. 

Para Sá et al. (2007) quanto menos o paciente souber sobre a doença maior é o risco 

dele não completar o tratamento com êxito. Os mesmos autores referem que a educação em 

saúde concorre para aumentar a capacidade das pessoas de cuidarem de si mesma, e nesse 
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sentido, reforçam a importância do Tratamento Supervisionado (TS), que inclui, além da 

observação da ingestão dos medicamentos e a entrega de incentivos, a educação em saúde.  

Ribeiro et al. (2000) afirmam que a informação adequada sobre a doença e a 

identificação dos usuários com a equipe de saúde reduzem bastante a chance de abandono de 

tratamento, comprovando em seu estudo que os grupos educativos de sala de espera, por si só, 

conseguem melhorar a adesão ao tratamento.  

No Programa Saúde da Família é atribuição do médico, enfermeiro e agentes 

comunitários de saúde, a educação em saúde (BRASIL, 1997; BRASIL, 2008b). É, portanto, 

de responsabilidade de toda a equipe atuar na orientação do usuário e dos familiares acerca da 

doença, do esquema terapêutico, da cura, utilizando outros espaços ou momentos além da 

consulta médica (RIBEIRO et al., 2000). 

A representação negativa com relação à doença e ao tratamento, referida por Sá et al. 

(2007) como um dos fatores que predispõem ao abandono e portanto comprometem o sucesso 

do tratamento, é resultado da persistência de estigmas e preconceitos que marcaram o passado 

da doença e que constitui um importante entrave no controle da tuberculose (PÔRTO, 2007). 

Segundo Pôrto (2007), a doença ainda é vista como algo que é digno de censura, relacionada à 

miséria, mas também aos excessos, a um comportamento desregrado e amoral.  O autor refere 

que nas comunidades mais carentes as idéias de contágio são difusas e a observação de 

recaídas freqüentes provoca a descrença na cura da doença.   

Nesse aspecto, também, a equipe de saúde tem um papel fundamental na difusão de 

informações na comunidade, visto que o preconceito em torno da tuberculose gera entraves 

tanto para o doente realizar o tratamento adequadamente, quanto para os agentes de saúde na 

sua relação com os comunicantes, prejudicando assim, o controle da doença (PÔRTO, 2007).      

Para Sá et al. (2007), o sucesso do tratamento depende do modo de agir dos 

profissionais de Saúde da Família, cabendo a estes, desenvolverem o cuidado baseado nas 

necessidades das pessoas e das famílias assistidas, e definirem junto com os usuários as 

melhores estratégias num processo de co-responsabilização. Paixão e Gontijo (2007) também 

se referem à importância da co-responsabilidade do usuário no enfrentamento da sua doença, 

e o estabelecimento de parcerias interdisciplinares e ações intersetoriais como alternativas 

valiosas para atuar junto a problemas ou dificuldades relacionados ao paciente.  

Lima et al. (2001) propõem que os serviços que prestam atendimento às pessoas com 

tuberculose utilizem abordagens integradoras, na concepção do modelo de promoção à saúde, 

agindo de acordo com as especificidades de cada contexto social e cultural, e que incorpore as 
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expectativas dos usuários e o envolvimento das famílias e dos segmentos organizados da 

sociedade.  

 A organização do acolhimento e o estabelecimento de vínculos e responsabilizações 

têm sido referidos como estratégias para reorientação do cuidado, deslocando o eixo 

procedimento-centrado para usuário-centrado (MASCARENHAS, 2003; SILVA JÚNIOR et 

al., 2006). Segundo Muniz et al. (1999), o tratamento supervisionado exige mudanças na 

prática cotidiana dos profissionais de saúde, tendo o vínculo e o acolhimento como aspectos 

positivos dessa estratégia. 

 O acolhimento é uma dimensão que abrange diversos outros conceitos como acesso, 

referência, capacidade de escuta e percepção das demandas em seu contexto biopsicossocial, 

coordenação do trabalho de equipes multiprofissionais e principalmente é considerado um 

dispositivo de gestão capaz de ordenar os serviços ofertados (MASCARENHAS, 2003). 

De acordo com Campinas e Almeida (2004) o acolhimento envolve a estratégia do 

PSF para receber a demanda espontânea, a acessibilidade, a resolutividade e, principalmente, 

se refere a acolher o outro “como sujeito de direitos e desejos e como co-responsável pela 

produção da saúde” (146). 

Segundo Costa e Silva (2004) o acolhimento apresenta duas dimensões: a atitudinal, 

que se refere à postura do profissional de saúde, incluindo a escuta do usuário e a 

compreensão de suas necessidades; e outra relacionada ao primeiro ponto de um sistema de 

urgência e emergência, que pressupõe uma avaliação técnica para definir a gravidade e 

prioridade da situação de cada usuário. 

O conceito de acolhimento para Mascarenhas (2003) engloba três dimensões: postura, 

técnica e reorientação de serviços. Acolhimento enquanto postura é entendido como a atitude 

dos profissionais e das equipes de receber, escutar e tratar humanizadamente os usuários e 

suas demandas, abrangendo as relações intra-equipe e equipe-usuário.  

No presente estudo considera-se o acolhimento a partir da dimensão atitudinal/postura, 

de acordo com Costa e Silva (2004) e Mascarenhas (2003).    

O vínculo, também, constitui importante elemento no cuidado ao paciente com 

tuberculose, pois favorece melhor atuação dos profissionais de saúde, numa relação de 

confiança, diálogo e respeito, tornando os doentes co-responsáveis pela sua recuperação 

(FIDELES; JESUS, 2005; SÁ et al., 2007).  

Leva-se em consideração para fins desse estudo o conceito de Mascarenhas (2003), 

onde vínculo pode ser pensado em três dimensões: como afetividade, continuidade e relação 

terapêutica. Estão incluídos na dimensão afetividade: o interesse pelo paciente e a relação 
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profissional/paciente. Em relação à continuidade, consideram-se as expectativas e percepções 

dos pacientes; aceitação e relacionamento de confiança; adesão ao tratamento e a 

singularidade do paciente. Na relação terapêutica, a autora destaca a eficácia do tratamento; o 

paciente como sujeito; a confiança profissional/paciente; atitude de cuidado e redução do 

abandono (MASCARENHAS, 2003).  

Segundo Cecílio (2006), a criação de vínculo entre usuários e equipe de saúde 

representa um conjunto de necessidades de saúde – de acordo com taxonomia adotada pelo 

autor -, e deve ser entendido como encontro de subjetividades, através do estabelecimento de 

uma relação contínua no tempo, pessoal e intransferível, e não apenas adscrição a um serviço. 

Reis et al. (2007) referem que o vínculo pressupõe uma relação com horizontalização e 

reconhecimento do outro como detentor de poderes/direitos e saberes/culturas. 

Para Campinas e Almeida (2004), o vínculo formado entre o paciente com tuberculose 

e o ACS favorece a comunicação e a compreensão do processo saúde-doença, fortalecendo 

aqueles mais fragilizados, pois este profissional é o que melhor apreende a complexidade da 

tuberculose no meio em que vive. De acordo com Sá et al. (2007) a quebra do vínculo, 

especialmente com o ACS, compromete o sucesso de tratamento, pois o estabelecimento de 

uma relação pautada no acolhimento e no vínculo é princípio fundamental da Estratégia Saúde 

da Família.  

Em relação ao tratamento supervisionado, Ferreira et al. (2005) observaram que o 

abandono foi 2,41 vezes superior nos indivíduos que não tiveram o tratamento 

supervisionado. Segundo os mesmos autores, a vantagem do tratamento supervisionado está 

na identificação precoce do abandono, permitindo uma intervenção imediata. Enquanto que na 

forma auto-administrada, o abandono só é percebido quando o paciente deixa de pegar as 

medicações, falta à consulta médica, ou relata que não está tomando os remédios prescritos, 

ocasionando demora na intervenção da equipe de saúde.  

DOTS (Directly Observed Therapy Short-course) significa tratamento supervisionado 

de curta duração e envolve um conjunto de medidas que se organizam em cinco pilares: 1) 

detecção de casos por microscopia; 2) tratamento diretamente observado e monitorado; 3) 

provisão regular das drogas; 4) sistema eficiente de registro de dados; 5) compromisso 

político (MUNIZ et al., 1999).  

Segundo Sá et al. (2007) o TS é o principal componente para a redução do abandono 

do tratamento da tuberculose, pois inclui ações educativas, observação da ingestão dos 

medicamentos e incentivos como passagens e alimentos. Além disso, a adesão ao tratamento é 

compartilhada entre profissionais, usuário, governo e comunidade (SÁ et al., 2007). 
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 Para Muniz et al. (1999) a estratégia DOTS implica em reorganização do trabalho da 

equipe de saúde vinculada ao PCT, redefinindo funções, responsabilidades, competências, 

estratégias de ação, como também o compromisso do profissional com o paciente.  

Durante as visitas domiciliares realizadas para observação da ingestão do 

medicamento, o profissional de saúde conhece melhor a realidade onde os pacientes estão 

inseridos, pode ampliar suas ações para além das orientações, e realizar o controle de 

comunicantes e a detecção de casos novos (MUNIZ et al., 1999). Para Muniz et al. (1999), a 

visita do tratamento supervisionado oferece à equipe a oportunidade de identificar e intervir 

em outras necessidades do paciente. 

Outro aspecto importante da visita domiciliar, destacado por Muniz et al. (1999), é a 

relação menos desigual que se estabelece entre o profissional, o usuário e sua família. Para os 

autores, dentro do serviço de saúde é estabelecida uma relação de dominação e subordinação 

muito maior, imposta pelas normas institucionais. Nesse sentido, no domicílio, o profissional 

tende a assumir uma nova postura em relação ao paciente, como ouvir e estar aberto ao 

diálogo. 

Segundo alguns autores (PAIXÃO; GONTIJO, 2007; SÁ et al., 2007), o 

fortalecimento do trabalho em equipe é fundamental na organização dos profissionais da 

atenção básica para o controle da tuberculose. De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, são características do processo de trabalho das equipes de saúde da família, entre 

outras: a prática do cuidado familiar ampliado, através de intervenções no processo saúde-

doença dos indivíduos, família e comunidade; o trabalho em equipe interdisciplinar; e a 

valorização de diversos saberes e práticas visando à atenção integral e resolutiva, 

possibilitando a criação de vínculos (BRASIL, 2006b).  

O trabalho em equipe é considerado uma condição com potencial de mudanças no 

processo de trabalho em saúde instituído, e tem sido referido por diversos autores (PEDUZZI, 

2001; SEVERO; SEMINOTTI, 2005; OLIVEIRA; SPIRI, 2006) como medida de 

enfrentamento do intenso processo de especialização na saúde e como estratégia privilegiada 

para garantir a integralidade nos cuidados em saúde, através dos olhares de distintos 

profissionais num trabalho interdisciplinar (SEVERO; SEMINOTTI, 2005; ARAÚJO; 

ROCHA, 2007).  

Diversos autores têm identificado que essas mudanças no processo de trabalho ainda 

não ocorreram de forma efetiva, e que a implantação de equipes multiprofissionais não 

garante por si só a transformação das práticas de saúde na produção do cuidado (SEVERO; 

SEMINOTTI, 2005; SILVA; TRAD, 2005; ARAÚJO; ROCHA, 2007; CASTRO; DIAS, 
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2007).  

Nesse sentido, verifica-se que existem inúmeros aspectos na atuação da equipe de 

saúde que podem qualificar o cuidado ao paciente com tuberculose, impactando no controle 

da doença e na adesão ao tratamento. Características como ações de educação em saúde, 

consultas regulares e controle de faltosos, visitas domiciliares, acolhimento, vínculo, 

tratamento supervisionado e resolutividade, aparecem como marcadores da qualidade do 

atendimento dentro do PCT, compondo os objetivos deste estudo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

5.1 Caracterização do estudo 

 

 

 O presente estudo é avaliativo, do tipo descritivo e exploratório, com abordagem 

qualitativa e foi desenvolvido na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, cujo 

território é dividido, desde 1988, em 94 bairros. Esses bairros são organizados espacialmente 

em 6 Regiões Político-Administrativas (RPA), que na saúde correspondem a 6 Distritos 

Sanitários (DS). Estes, por sua vez, se subdividem em 3 Microrregiões (MR), agregando 

bairros de acordo com suas semelhanças territoriais (RECIFE, 2005).  

A cidade do Recife apresenta uma expressiva rede de atenção básica, com 131 

unidades, sendo 14,5% de unidades tradicionais (RECIFE, 2008c), e apresenta o PSF como 

principal porta de entrada (RECIFE, 2008b). Esse programa teve uma ampliação de 588% no 

número de unidades e 730% no número de equipes, no período de 2001 a 2007, com 

cobertura de 51% da população em 2007 (RECIFE, 2008b). 

O Programa Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde são 

estratégias adotadas pelo município para ampliar o acesso da população à atenção básica e 

para reorganizar o sistema municipal de saúde, no sentido de garantir a atenção integral 

(RECIFE, 2005).  

 O Distrito Sanitário III (DS III), composto por 29 bairros e uma população estimada 

em 316.828 habitantes (RECIFE, 2008a), apresenta a segunda maior população e rede de 

atenção básica do Recife, com cerca de 24 USF e 44 equipes de saúde da família, além de 2 

Unidades de Saúde de referência para o tratamento da Tuberculose (RECIFE, 2008c).  

 Contudo, no âmbito do Programa de Controle da Tuberculose na cidade do Recife, 

verifica-se que o DS III apresenta o menor percentual de casos em tratamento nas Unidades 

de PSF e PACS. Dessa forma, observa-se que o acesso ao tratamento da tuberculose neste 

distrito se dá preferencialmente pelas unidades de referência, contrariamente ao que é 

preconizado na política de saúde do município e ao que se verifica nos demais distritos. 

(Tabela 1) 
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Tabela 1. Percentual de detecção de casos de tuberculose por tipo de serviço. Recife, 2007.  

DS Atenção Básica Referência Total 

Nº % Nº % Nº % 

I 62 56,4 48 43,6 110 100,0 

II 153 78,5 42 21,5 195 100,0 

III 59 27,4 156 72,6 215 100,0 

IV 84 50,3 83 49,7 167 100,0 

V 76 47,5 84 52,5 160 100,0 

VI 196 73,7 70 26,3 266 100,0 

Recife 630 56,6 483 43,4 1113 100,0 

Fonte: Gerência de Atenção Básica à Saúde. Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose/Recife, 

2008. 

 

Em vista disso, selecionou-se o DS III como o local adequado e relevante para o 

estudo pretendido, o qual apresenta como objetivo avaliar a assistência aos doentes com 

tuberculose na atenção básica.  

 A unidade de análise do estudo é a unidade de saúde da família, considerada estratégia 

prioritária para a organização da atenção básica de acordo com os preceitos do SUS, atuando 

de forma interdisciplinar e através do trabalho em equipe, e coordenando o cuidado na rede de 

serviços (BRASIL, 2006b). 

 Entre outros fundamentos que orientam a organização da atenção básica estão: as 

relações de vínculo e responsabilização entre a equipe e a população, garantindo a 

continuidade das ações e a longitudinalidade do cuidado; e a valorização do profissional 

através do estímulo constante à sua formação e capacitação (BRASIL, 2006b). 

 A Estratégia Saúde da Família apresenta caráter substitutivo em relação à rede de 

atenção básica tradicional, cuidando das pessoas e das famílias ao longo do tempo, e atuando 

através do planejamento realizado com base no diagnóstico situacional (BRASIL, 2006b). De 

acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, o controle da tuberculose é uma ação 

estratégica desse nível de atenção em todo o território nacional (BRASIL, 2006b). 

  

 

 



29 
 

 

 Assim, foram selecionadas três Unidades de Saúde da Família, uma em cada 

microrregião do DS III, com maior número de casos de tuberculose em tratamento no ano de 

2008, distribuídas da seguinte forma:  

 

Microrregião USF Nº doentes 

notificados 

3.1 A 05 

3.2 B 15 

3.3 C 11 

 

Quadro 1. Número de casos de tuberculose notificados por unidade de saúde da família e 

microrregião de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, 2008. 

 

 Os sujeitos desse estudo foram todos os profissionais (médicos, enfermeiros e ACS) 

envolvidos no Programa de Controle da Tuberculose que no momento da coleta de dados 

apresentavam pacientes em acompanhamento, e os usuários que estavam realizando 

tratamento nas USF selecionadas. Neste caso, a seleção dos sujeitos, composta pelo universo 

de pacientes e profissionais, foi intencional, de acordo com critérios estabelecidos pelo 

pesquisador (RICHARDSON et al, 2008).  

 

Critérios de inclusão: 

Usuários 

• Ter sido notificado no período de julho a dezembro de 2008;  

• Estar realizando tratamento para tuberculose na própria USF; 

• Residir na área de adscrição da Equipe de Saúde da Família; 

Profissionais 

• Apresentar na sua área pelo menos um paciente em tratamento de tuberculose. 

 

Critérios de exclusão: 

Usuários 

• Permanência em sistema prisional durante o tratamento. 
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A unidade de saúde da família A é composta por uma equipe e apresenta cerca de 

2.314 pessoas cadastradas4. Nesta unidade, dos três pacientes inicialmente selecionados para o 

estudo dois não preencheram os critérios de inclusão. Três profissionais de saúde participaram 

do estudo, sendo uma médica, uma enfermeira e um agente comunitário de saúde.  

Na unidade B, com 4 equipes de saúde da família e 13.077 usuários cadastrados4, 

foram três casos de abandono, um de mudança de residência, um paciente fora da área de 

abrangência da equipe, e uma recusa em participar do estudo. Dessa forma, apenas um 

paciente foi entrevistado nesta unidade. Em relação aos profissionais de saúde, havia uma 

equipe sem médico, uma enfermeira e uma ACS de licença. Duas equipes não acompanhavam 

paciente com tuberculose no momento da coleta de dados, pois haviam abandonado o 

tratamento, totalizando 4 profissionais entrevistados.  

Em relação aos pacientes na USF C foram excluídos do estudo um caso de 

transferência; um paciente presidiário; uma pessoa que não era da área de abrangência do 

serviço, e apenas recebia os medicamentos para tratar a tuberculose; um usuário que mudou 

de endereço; um óbito por outras causas; e dois não foram localizados. Diante disso, apenas 

um usuário foi incluído no estudo. 

Neste serviço havia uma equipe sem enfermeira e uma área descoberta de agente 

comunitário de saúde. No total, foram incluídos 9 profissionais de saúde no estudo. Nesta 

unidade existem 4 Equipes de Saúde da Família que apresentam aproximadamente 12.323 

pessoas na sua área4. 

No total foram entrevistados 23 sujeitos, sendo: 

• 3 informantes-chaves (profissional que conhece o funcionamento da unidade 

quanto à organização da assistência em tuberculose); 

• 11 profissionais de nível superior (médico e enfermeiro); 

• 6 Agentes Comunitários de Saúde; 

• 3 pacientes em tratamento para tuberculose. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)/Secretaria de Saúde do Recife/Distrito Sanitário III, 2008. 
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5.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

 

Instrumentos e Técnicas 

 

 Esse estudo foi realizado a partir de fontes primárias de dados, através do uso de 

questionários que combinam perguntas fechadas e abertas. O questionário, segundo 

Richardson et al. (2008) possibilita que as informações de um grande número de pessoas 

sejam obtidas em um tempo relativamente curto, mas sem esquecer que se trata de uma 

relação sujeito a sujeito. 

 A partir do referencial teórico do Programa de Controle da Tuberculose foram 

elaborados questionamentos considerados importantes para analisar aspectos da organização 

da atenção aos doentes e do atendimento, segundo profissionais e usuários.   Foram utilizados 

4 questionários, o primeiro (APÊNDICE 1) está voltado para os aspectos organizacionais e foi 

aplicado a um informante-chave da unidade de saúde. Os demais questionários analisaram os 

aspectos do atendimento segundo médicos e enfermeiros (APÊNDICE 2), agentes 

comunitários de saúde (APÊNDICE 3) e usuários do programa (APÊNDICE 4). 

 

Local Coleta de Dados 

 

 A coleta de dados foi realizada nas Unidades de PSF onde o paciente faz o tratamento. 

 

Facilidades e Dificuldades 

  

 Alguns aspectos facilitaram o processo de coleta de dados, tais como: disponibilidade 

de espaço para realização das entrevistas na própria USF e aceitação de todos os profissionais 

de saúde em participar do estudo.  

 Já no que se refere às dificuldades encontradas, destacam-se: 

• Mudança de endereço constante dos doentes; 

• Pouco interesse de alguns agentes comunitários de saúde na localização e 

agendamento das entrevistas com os usuários. 
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Análise dos Dados 

  

 A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo de tipo classificatório 

(BARDIN, 2004). Segundo Minayo (2006), a análise de conteúdo corresponde “a técnicas de 

pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos” (p. 303).  

 Entre as diversas modalidades de análise de conteúdo, destaca-se para fins desse 

estudo, a de tipo classificatório, que visa analisar respostas a questões abertas de um 

questionário (BARDIN, 2004). De acordo com Bardin (2004) a primeira etapa da análise 

consiste na leitura do texto produzido, chamada de leitura flutuante, que poderá ser seguida da 

formulação de hipóteses a partir das intuições do pesquisador. Em seguida, as respostas 

deverão ser agrupadas em categorias de significação de acordo com critérios de classificação.  
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Categorias de Análise 

 

 O quadro abaixo apresenta esquematicamente os instrumentos utilizados para coleta 

dos dados, os sujeitos e as categorias relacionados aos objetivos específicos.  

Objetivos 

específicos 

Elementos/Categorias Instrumento Sujeitos 

1.  Analisar os 

aspectos 

organizacionais da 

atenção aos 

pacientes com 

tuberculose 

 

- Equipe e capacitação 

- Sistema de registro e 

análise de dados 

- Acesso organizacional 

e geográfico (acesso ao 

atendimento; referência 

e contra-referência);  

- Acesso aos 

medicamentos 

- Apoio laboratorial 

Questionários A 

e D 

Informante-chave; 

pacientes em 

tratamento 

2. Analisar os 

aspectos do 

atendimento na 

perspectiva dos 

profissionais da 

equipe de saúde da 

família e dos 

usuários 

 

3. Analisar a 

assistência prestada 

ao paciente com 

tuberculose no PSF 

- Ações de detecção 

- Consultas  

- Acesso aos 

medicamentos 

- Tratamento 

supervisionado 

- Apoio laboratorial 

- Visitas domiciliares 

- Ações educativas 

- Convocação de 

faltosos/abandono 

- Acolhimento 

- Vínculo 

Questionários B, 

C, D  

 

 

 

 

 

 

 

Médicos e 

enfermeiros; 

agentes 

comunitários de 

saúde; pacientes em 

tratamento 

 

Quadro 2.  Caracterização dos instrumentos, sujeitos e categorias de análise do estudo.  
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5.3 Aspectos Éticos 

 

 

 O presente estudo envolveu a coleta de informações com profissionais de saúde e 

usuários do Programa de Controle da Tuberculose, e nesse sentido, foram realizados todos os 

procedimentos necessários para evitar riscos de constrangimento desses sujeitos. Foram 

respeitadas as questões éticas que se referem às pesquisas com seres humanos e utilizado um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme determina a resolução 196/96. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco, bem como, foi solicitado à Secretaria de Saúde do Recife o consentimento para 

realização da pesquisa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Caracterização dos profissionais e usuários participantes do estudo 

 

 

Conforme apresentando na metodologia, os sujeitos do estudo incluem: 3 informantes-

chaves; 11 profissionais de nível superior (médico e enfermeiro); 6 agentes comunitários de 

saúde e 3 pacientes em tratamento para tuberculose. 

 Os médicos e enfermeiros entrevistados foram em sua maioria do sexo feminino (9), 

com média de 40,5 anos de idade e de 5,8 anos de experiência no Programa de Controle da 

Tuberculose. Os agentes comunitários de saúde (ACS), do sexo feminino em sua totalidade, 

apresentaram uma média de idade de 40,2 anos e experiência de 10 anos atuando na 

assistência à tuberculose.  

 Os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde) 

apresentaram elevado tempo de experiência no Programa de Controle da Tuberculose 

(MACIEL et al., 2008). Considera-se, portanto, que estes profissionais são sujeitos 

fundamentais para a compreensão de como vem se realizando a atenção à tuberculose ao 

longo dos anos.  

Já os usuários do serviço, pacientes sujeitos do estudo apresentam as características 

abaixo descritas: 

 

Nome Idade  Sexo Anos de 
estudo 

Profissão/Ocupação Forma de TB 

Usuário 1 40 F 3 Doméstica Pulmonar 
positiva 

Usuário 2 20 F 7 Desempregada Pulmonar 
positiva 

Usuário 3 64 M 3 Porteiro Pulmonar 
positiva 

 

Quadro 3. Caracterização das pessoas com tuberculose, segundo idade, sexo, escolaridade 

(anos de estudo), profissão/ocupação e forma de tuberculose de três USF. Distrito Sanitário 

III, Recife, PE, 2009.  
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Entre os usuários também houve predominância do sexo feminino, embora esse dado 

não sirva de parâmetro para análise da ocorrência da doença, já que é sabido que a maioria 

das pessoas que adoecem de tuberculose é do sexo masculino, nas idades entre 30 e 49 anos 

(PAIXÃO; GONTIJO, 2007; FIDELES; JESUS, 2005).  

Os usuários entrevistados apresentaram poucos anos de estudo. Lima et al. (2001) 

analisaram fatores que contribuíam para o abandono de tratamento da tuberculose e 

verificaram que os pacientes apresentavam precárias condições de vida, residindo em sua 

totalidade em bairros pobres ou em favelas periféricas distantes. Estavam presentes o 

desemprego, mercado de trabalho informal e nível de educação incipiente, prevalecendo o 

analfabetismo funcional ou total. Esses achados mostram que a tuberculose é uma doença 

assentada predominantemente em variáveis de natureza econômica, social e cultural (LIMA et 

al., 2001).  

Todos os pacientes do presente estudo tiveram a forma pulmonar positiva, ou seja, 

apresentaram baciloscopias de diagnóstico positivas para o bacilo de Koch. Nesse caso, os 

resultados reforçam que a forma clínica predominante é a pulmonar positiva (BRASIL, 

2008b; PAIXÃO; GONTIJO, 2007).  

 

 

6.2 Aspectos organizacionais da atenção aos doentes com tuberculose   

 

 

6.2.1 A equipe de saúde e a capacitação profissional 

 

 

 Nas três unidades do estudo os agentes comunitários de saúde além de participarem do 

acompanhamento dos pacientes em tratamento de tuberculose, já realizaram capacitações 

sobre o tema, de acordo com os informantes-chaves. O auxiliar de enfermagem também foi 

considerado, nestas unidades, “elo” importante entre os usuários e o serviço de saúde, nas 

funções de organização da medicação e do fluxo do exame de escarro, tanto no recebimento 

do material coletado quanto do resultado, e registro no livro de sintomáticos respiratórios.  No 

entanto, esse profissional não tem sido inserido nas capacitações realizadas no Programa de 

Controle da Tuberculose, já que nenhuma USF referiu a participação deste profissional em 

qualificações nesta área.  
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 Com relação à participação conjunta dos médicos e enfermeiros no tratamento do 

paciente com tuberculose verificou-se que nem sempre isso ocorre. De acordo com os 

informantes, em uma das unidades (Unidade A), apenas a médica realiza o tratamento, 

acompanhando até a alta. Observou-se também que todos os enfermeiros nas três unidades 

participaram de capacitações em tuberculose, já os médicos foram considerados capacitados 

pelos informantes em apenas duas USF.    

 Observou-se, portanto, que ACS e enfermeiros são os sujeitos mais incluídos em 

treinamentos. Sabe-se da dificuldade de incluir todos os profissionais da equipe nas 

capacitações, pela própria dimensão da rede de saúde do Recife, sendo priorizados estes dois 

profissionais. 

De acordo com Muniz et al (2005) as demandas de treinamento necessárias para a 

qualificação das equipes de saúde da família não são atendidas, especialmente nos grandes 

centros, onde há maior número de equipes de saúde.  Os autores afirmam ainda que os agentes 

comunitários de saúde necessitam ser capacitados de forma continuada e permanente pelos 

profissionais da própria unidade de saúde, principalmente pelo enfermeiro supervisor. Silva et 

al. (2007) também reconhecem o enfermeiro como o profissional de referência para as ações 

de formação/educação permanente do ACS.  

 Com relação aos outros profissionais, segundo as normas do PCT (BRASIL, 2008b) as 

atribuições do auxiliar ou técnico de enfermagem exigem que este profissional tenha uma 

formação adequada para o desempenho de funções como: identificar sintomáticos 

respiratórios; orientar a coleta do escarro; supervisionar o uso correto da medicação e o 

comparecimento às consultas; orientar pacientes e familiares quanto ao uso das medicações, 

esclarecer dúvidas e desmistificar tabus e estigmas; entre outras. No entanto, não foi 

observado nenhum investimento no sentido de capacitar este profissional, apesar da sua 

participação no programa ter sido destacada em todas as unidades.  

Quanto ao conteúdo das capacitações, o tema “Diagnóstico e Tratamento” foram 

mencionados em todas as unidades, seguido das temáticas “Sistema de Informação” e “Co-

infecção TB/HIV”, ambas referidas por dois serviços. Apenas uma unidade de saúde destacou 

“Estratégia DOTS” como um assunto abordado nas capacitações.  

As necessidades destacadas pelos profissionais para as ações de qualificação sobre 

tuberculose foram classificadas em dois grupos: Temática, para se referir às sugestões sobre 

assuntos que precisam ser abordados nas capacitações; e Organização dos eventos, que inclui 

todos os aspectos que possam contribuir para melhorar a qualidade dessas ações.  
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Temática Organização dos eventos  

“Suporte emocional”; abordagem da 
família; 
 

Associação da tuberculose com o 
alcoolismo; 
 
Educação em saúde e trabalho com as 
comunidades. 

Realização de maior número de capacitações com os 
ACS, investindo na melhoria das informações que os 
mesmos transmitem à população, e reduzindo os 
mitos que ainda permeiam o cotidiano nas 
comunidades; 
 
Realizar treinamentos que incluam, na mesma turma, 
médicos e enfermeiros, responsabilizando ambos 
pelo problema da tuberculose; 
 
Incluir auxiliares de enfermagem nas capacitações; 

Realizar discussão de casos envolvendo toda a 

equipe.  

 

 

Quadro 4. Necessidades para as ações de qualificação em tuberculose segundo informantes-

chaves de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

Apesar dos ACS serem alvos freqüentes das capacitações, observou-se que os outros 

profissionais ainda sentem a necessidade de que sejam realizados mais treinamentos voltados 

para os agentes de saúde, alegando que os mesmos precisam melhorar a qualidade das 

informações transmitidas aos doentes. Vale ressaltar que todos os profissionais da unidade são 

sujeitos importantes nesse papel de transformar as práticas de saúde através de um processo 

permanente de formação e qualificação em serviço. 

 De certa forma a percepção dos informantes-chaves acerca do conhecimento dos ACS 

corrobora com o estudo realizado por Maciel et al. (2008), o qual identificou que os agentes 

comunitários de saúde possuíam conhecimento muito limitado acerca da sintomatologia, 

definição de sintomático respiratório, forma de disseminação da tuberculose, tratamento 

supervisionado e medicações utilizadas. Essa falha na formação implica em prejuízo na 

detecção de casos e nas orientações que serão dadas aos pacientes e contatos domiciliares. 

 Pode-se observar também que os profissionais participam dos treinamentos de forma 

isolada, o que não favorece o trabalho em equipe:  
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O treinamento tem que ser comum a todos, a médicos e enfermeiros pra não responsabilizar 
apenas um no acompanhamento. Então o conhecimento tinha que ser pra ambos pra não 
ocorrer o que agente vê na prática: o médico assume todos os casos e não permite a 
participação do enfermeiro que tem conhecimento, e toma medidas que inclusive não está 
nem prevista dentro do programa; ou o enfermeiro ficar só, e necessita do médico para o 
acompanhamento e aí tem dificuldade quando é pra referenciar pra outro médico. 
(INFORMANTE-CHAVE DA UNIDADE B) 

 

 No que se refere à organização da educação permanente no cotidiano dos serviços, o 

informante-chave de uma unidade levantou a importância de realizar discussão de caso 

envolvendo toda a equipe como forma de capacitação. Nesse caso, o profissional parece estar 

atento à necessidade de fortalecer as equipes para intervir na realidade de forma 

interdisciplinar. Segundo Muniz et al. (2005) as equipes se organizam de forma fracionada, 

onde cada profissional se aliena no próprio objeto de trabalho.  

 Observou-se que os profissionais têm necessidade de tratar sobre outros assuntos nas 

capacitações, já que o tema Diagnóstico e Tratamento já foi abordado, de acordo com todos 

os informantes. As temáticas sugeridas podem refletir a dificuldade dos profissionais na 

adesão do paciente ao tratamento, como: abordagem da família para conseguir sua 

participação no tratamento do doente; a associação da tuberculose com o alcoolismo e 

educação em saúde.  

 Fideles e Jesus (2005) ao analisarem a percepção de usuários quanto à assistência 

prestada no PCT em uma unidade de referência em Rondônia, identificaram a importância da 

família na adesão ao tratamento e apoio emocional aos doentes, evidenciando que a família 

representa uma importante fonte de apoio. É extremamente importante incluir os familiares no 

tratamento, os quais junto ao doente devem ser protagonistas do projeto terapêutico 

(OLIVEIRA, 2008).  

 Segundo Figueiredo (2008) é necessário haver uma política de formação para o 

profissional de saúde, especialmente para aqueles que atuam na atenção básica e lidam com 

doenças como a tuberculose, que tornam a atenção complexa por envolver aspectos de ordem 

social, emocional e financeira.  
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6.2.2 Acesso organizacional e geográfico  

 

 

Acesso ao atendimento 

 

 

 De acordo com os informantes-chaves e os usuários, a marcação para o primeiro 

atendimento das pessoas em duas unidades (A e B) é feita pelo Agente Comunitário de Saúde, 

enquanto que na unidade C a consulta é marcada na recepção. Nas duas USF onde o ACS 

realiza a marcação para o atendimento dos sintomáticos respiratórios, esses profissionais têm 

a rotina de trabalhar na área com o material para solicitação do escarro (recipiente e 

requisição) e de agendar consulta de modo a agilizar o início do tratamento.  

Conforme Silva et al. (2007), apesar do ACS ter como papel fundamental o 

acompanhamento das famílias no domicílio, ele também atua como articulador entre o usuário 

e o serviço de saúde desencadeando ações sob supervisão da equipe.   É o que acontece nas 

duas unidades de saúde acima destacadas, onde o ACS desempenha um papel fundamental no 

acesso do sintomático respiratório ao diagnóstico e tratamento, pois não depende do médico 

ou enfermeiro para solicitar o exame de escarro, e ainda atua como mediador entre o paciente 

e o serviço no acesso à consulta. Nestas unidades pode-se considerar que a busca ativa foi 

incorporada na prática dos agentes comunitários de saúde.  

 Observou-se que nestes dois serviços a descentralização da busca ativa e do tratamento 

também é acompanhada da realização de exames de forma descentralizada, facilitando o 

acesso. Segundo Silva et al. (2007), num serviço organizado dessa forma as atividades são 

efetivas e respondem à realidade local.  Muniz et al. (2005) observaram em seu estudo que 

uma das principais dificuldades à incorporação da busca ativa dos sintomáticos respiratórios 

pelos ACS se relaciona ao modo como os serviços são organizados, priorizando os quadros 

agudos, e nesse caso a tosse não seria um sintoma valorizado. Outro aspecto destacado pelos 

autores se relaciona ao modo como os profissionais se relacionam com o usuário, 

identificando dificuldades como a falta de empenho e de envolvimento dos profissionais e a 

falta de diálogo com os usuários.   

Todos os informantes-chaves foram unânimes em garantir que o sintomático 

respiratório não deixa a unidade sem ser atendido, considerando este usuário uma 

“prioridade”, inclusive na unidade onde a marcação para o atendimento de tuberculose é feito 

na recepção como qualquer outro tipo de consulta. O fato dos profissionais reconhecerem o 
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SR como prioridade para o atendimento demonstra a sensibilidade do serviço e o 

compromisso com a detecção precoce, como demonstra a fala desses profissionais: 

 

 

Paciente tem prioridade mesmo ultrapassando a cota (Unidade A). 

Se o profissional da equipe não está o outro atende. Tuberculose é prioridade (Unidade B). 

Quando agente sabe que é tuberculose damos prioridade (Unidade C). 

  

Em relação ao tempo de espera entre a marcação e a primeira consulta do paciente 

com diagnóstico de tuberculose, os informantes das USF A e C referem que o atendimento é 

“imediato”, ou seja, a consulta ocorre no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Enquanto 

que na unidade B o tempo médio é de uma semana. O atendimento imediato observado em 

duas unidades pesquisadas é um elemento importante que contribui para a garantia da 

acessibilidade aos serviços de saúde. Acessibilidade, segundo Fekete (1996) pode ser definida 

como o grau de ajuste entre as características dos recursos de saúde e as da população, no 

processo de busca e obtenção de assistência à saúde.  

 De acordo com os informantes, as consultas subseqüentes são marcadas mensalmente, 

com base no término do medicamento, nas unidades A e B; na USF C as consultas são 

marcadas pelo próprio médico, mas dependendo da equipe nem sempre são mensais. 

Travassos e Martins (2004) referem que o comportamento do indivíduo é responsável pelo 

primeiro contato com os serviços de saúde, e os profissionais de saúde pelos contatos 

subseqüentes. Observou-se que em uma das unidades pesquisadas a consulta mensal para 

acompanhamento da tuberculose, recomendada pelo MS, não é assegurada ao doente. A 

acessibilidade não está relacionada apenas à entrada do usuário no serviço de saúde, mas 

também à continuidade do tratamento (TRAVASSOS; MARTINS, 2004).   

 Outro aspecto do acesso observado no estudo foi o tempo de espera para ser atendido 

no dia da consulta, que segundo os usuários, é de 30 minutos nas unidades A e C e 120 

minutos na USF B. Os usuários perceberam esse tempo de espera de forma variada: “muito 

grande” pelo usuário 2, “regular” segundo o usuário 1 e “pequeno” para o paciente 3. 

Figueiredo (2008) observou que cerca de 30,0% dos doentes sempre ou quase sempre 

esperam mais de 60 minutos para o atendimento. Para o autor a organização e o 

funcionamento dos serviços podem repercutir na motivação do doente, dificultando o 

tratamento e a cura do mesmo.  
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No estudo de Mascarenhas (2003), o tempo de espera dos usuários no dia da consulta 

em uma Unidade de Saúde Tradicional ficou em torno de 60 minutos, enquanto que em um 

serviço do PSF o tempo variou em média de 30 a 60 minutos.  Apenas a unidade B apresentou 

um tempo de espera bem acima do verificado por outros autores (120 minutos) e foi percebido 

pelo usuário como um tempo “muito grande”.  

Os relatos dos informantes e dos usuários sobre o acesso geográfico mostrou-se 

contraditório nas unidades A e B, na primeira enquanto o profissional relata que a distância 

não limita o atendimento, o usuário avalia o percurso como muito difícil, e o tempo gasto 

muito grande, sendo necessário uso de transporte público.  

Enquanto que na unidade B o informante é que considera o acesso geográfico difícil, 

devido às escadarias, ladeiras e rampas, apresentando ainda, áreas que são distantes deste 

serviço e consideradas mais próximas de uma unidade de saúde de outro distrito sanitário. Já 

o usuário desta unidade considerou o tempo gasto entre sua casa e a unidade pequeno, com o 

trajeto sendo feito à pé e o caminho foi considerado fácil/muito fácil. 

Nesse caso é fundamental a fala dos usuários sobre o acesso aos serviços de saúde, já 

que são eles que vivenciam as dificuldades ou facilidades na rotina da busca por assistência à 

saúde. A unidade C não apresenta dificuldades para a acessibilidade geográfica, de acordo 

com o informante e o usuário. Este último considerou o caminho até a USF fácil/muito fácil.  

 Considera-se acessibilidade geográfica a distância média entre a população e os 

recursos, medida não só através da distância, mas também por características físicas que 

dificultam o acesso e pelo tempo gasto no deslocamento (FEKETE, 1996).  

 

 

Referência e Contra-Referência 

 

 

As duas unidades de referência para tratamento de tuberculose existentes no território 

do DS III foram reconhecidas pelos informantes-chaves de duas USF, já na terceira unidade 

de saúde da família os informantes disseram que utilizam apenas uma destas referências para 

encaminhar seus pacientes. O acesso aos especialistas foi considerado frequentemente fácil 

pelos informantes em duas USF e sempre fácil na unidade B.  

Quanto às formas de fazer o encaminhamento, segundo os informantes-chaves 

entrevistados, os mesmos utilizam com mais freqüência a Ficha de encaminhamento ao 

especialista (USF A e C), Contato telefônico com a unidade (USF A e B) e o Relatório 
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completo do caso (USF B). Apenas os profissionais das unidades A e C utilizam impresso 

padronizado para encaminhar o paciente à referência, que se dá através da Ficha de 

encaminhamento ao especialista, cujo modelo é utilizado para várias especialidades.   

Segundo Serra e Rodrigues (2007), um efetivo sistema de referência e contra-

referência, representa o principal elemento para a integração das redes de saúde. Esse sistema 

é entendido como um mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre serviços de 

diferentes níveis de complexidade. 

 Fratini (2007) afirma que para haver integralidade nos serviços de saúde é necessário 

que haja uma comunicação entre os serviços de maior e menor complexidade, ou seja, um 

sistema de referência e contra-referência em que um serviço informa o outro sobre o estado de 

saúde, doença e tratamento do usuário. 

 No presente estudo todos os informantes consideraram o acesso à consulta na unidade 

de saúde de referência para o atendimento da tuberculose sempre fácil e frequentemente fácil, 

destacando apenas que em uma das referências o contato com o especialista é um pouco mais 

difícil. Foi possível observar que esse aspecto da acessibilidade organizacional (a referência) 

foi considerado satisfatório, e sempre é feito mediante contato formal entre os serviços. 

A acessibilidade organizacional, segundo Fekete (1996) é representada pelos 

obstáculos nos modos de organização dos recursos de assistência à saúde, incluído os que 

surgem na continuidade da assistência, como os mecanismos de referência e contra-referência.  

Já a contra-referência apresentou alguns entraves, embora dois informantes tenham 

relatado que sempre recebem as informações do especialista no retorno do paciente à USF.  

Nesse caso, algumas dificuldades foram evidenciadas pelos informantes-chaves:  

• Pouca sensibilização dos especialistas em tuberculose de um dos serviços de 

referência quanto à importância da contra-referência; 

• Pouca articulação entre os serviços de saúde de diferentes níveis de complexidade; 

Arcêncio (2008) identificou no seu estudo falta de integração entre os centros de 

referência no tratamento de TB e as USF, havendo desconhecimento em ambas as unidades de 

que o paciente realizava algum acompanhamento no outro serviço. No estudo em tela, apesar 

de haver comunicação entre as USF e os serviços de referência, considera-se que podem ser 

necessárias ações que aproximem mais esses profissionais (especialistas e 

médicos/enfermeiros do PSF). 

 De acordo com Fratini (2007) para que um sistema de referência e contra-referência se 

consolide é fundamental o uso de registros e de comunicação pessoal ou por telefone, de 

modo a proporcionar melhoria na qualidade do atendimento ao usuário e a integralidade do 
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cuidado. Não foi possível analisar o acesso à referência e contra-referência do ponto de vista 

do usuário, pois nenhum deles foi encaminhado para este serviço durante o tratamento.   

 

 

6.2.3 Acesso aos medicamentos  

 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008b) os pacientes com diagnóstico 

de tuberculose bacilífera deverão ser considerados para tratamento imediato nas unidades 

básicas de saúde. O tratamento dos bacilíferos é considerado uma atividade prioritária para o 

controle da tuberculose já que permite anular as maiores fontes de infecção (BRASIL 2008b). 

No entanto, observou-se que nos serviços analisados não há medicamentos disponíveis para 

iniciar o tratamento. Além disso, parece haver problemas na regularidade do fornecimento dos 

medicamentos pela farmácia, pois apesar dos informantes-chaves terem afirmado que existe 

fornecimento regular, um usuário relatou atraso na entrega do seu esquema de tratamento.  

Ainda conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008b) é de competência dos serviços 

de saúde garantir que todo doente com diagnóstico de tuberculose possa ser adequadamente 

tratado, e sem atraso. Problemas operacionais dos serviços de saúde representam importantes 

dificuldades para o sucesso terapêutico da tuberculose (SÁ et al., 2007). Nesse caso, qualquer 

interrupção no tratamento ou dificuldade de acesso aos medicamentos percebido pelo usuário 

poderá diminuir as chances de adesão ao tratamento.  

 

 

6.2.4 Apoio laboratorial  

  

 

 O número de exames de escarro para diagnóstico variou de 5 a 10 baciloscopias 

mensais em duas unidades (7,5 baciloscopias/mês). Na unidade C o informante não soube 

precisar quantos exames são realizados por mês. As USF B e C possuem coleta de material 

para exame, realizado por transporte do laboratório municipal, três dias na semana. A unidade 

A tem esse serviço sendo realizado em apenas um dia. 

  Em relação ao tempo de espera para o resultado do exame observou-se uma variação 

de 7 a 20 dias entre as unidades, o que foi considerado regular pelos informantes em duas 

USF e longo na unidade C. Na pesquisa de Oliveira e Natal (2007a), realizada em duas 
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policlínicas e um módulo do Programa Médico de Família no município de Niterói/Rio de 

Janeiro, o tempo foi semelhante, variando de 1 dia a 3 semanas entre as unidades estudadas. 

Outro estudo apresentou uma média de 8 dias para a chegada do resultado da baciloscopia 

num ambulatório de referência em Campina Grande – PB (FIGUEIREDO, 2008). Em 

municípios do estado de Goiás o tempo médio de retorno dos resultados foi de 4,6 dias, 

variando de 1 a 25 dias (MOREIRA et al., 2006).   

Ainda assim, dois informantes entrevistados consideraram que este tempo já foi mais 

longo, avaliando essa redução como um avanço ocorrido no município (unidades A e B). 

Outro avanço identificado se refere à coleta diária, que já foi realizada no município durante a 

existência de um projeto que tinha recursos específicos para o apoio laboratorial da 

tuberculose. Atualmente nenhuma unidade de saúde do distrito estudado apresenta rotina de 

coleta diária por parte do laboratório.      

  A ausência da coleta diária do laboratório foi apontada pelos informantes-chaves de 

duas USF (B e C) como principal dificuldade do apoio laboratorial. Além disso, na USF C 

observou-se que a falta de local adequado para armazenar a amostra de escarro até a chegada 

do transporte dificulta a rotina de identificação de sintomáticos respiratórios.  

Na unidade A o informante destacou dificuldades relacionadas ao exame anti-HIV, 

como a distância do laboratório, demora do resultado e ausência de teste rápido na USF. O 

profissional está sensível à importância da pesquisa de co-infecção TB/HIV, mas considera a 

demora do resultado um obstáculo na relação com o usuário, que não tem tão logo seu 

resultado.  É recomendado que todo doente com diagnóstico de tuberculose seja aconselhado 

para realização do teste sorológico anti-HIV (BRASIL, 2008b).  

 

  

6.2.5 Sistema de registro e análise de dados  

 

 

De acordo com os informantes, entre os profissionais que realizam os registros 

inerentes ao PCT - preenchimento dos livros de sintomático e de acompanhamento de casos, 

fichas de notificação, boletins, etc – estão os enfermeiros, mencionados em duas unidades. 

Em uma delas, o enfermeiro atua sozinho nessa atividade. Na outra USF, o enfermeiro atua 

junto com médico, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Na Unidade A, 

apenas o médico e o ACS fazem o registro nos instrumentos do programa.  
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 Dessa forma, observou-se que a responsabilização dos profissionais de saúde pelo 

registro e análise dos instrumentos do PCT foi bastante variada entre as unidades, e em apenas 

uma delas foi verificado que toda a equipe participa desta atividade. As informações de 

notificação e acompanhamento do tratamento possibilitam a avaliação do resultado do 

tratamento e devem ser registrados na Unidade de Saúde (BRASIL, 2008b).   

 Todos os profissionais que prestam assistência ao paciente com TB têm 

responsabilidade com a produção de informação acerca do acompanhamento, seja a 

prescrição do medicamento, exame de contato, tratamento supervisionado, ou outra atividade.  

A baixa qualidade das informações impede que sejam identificadas se as ações foram 

realizadas, ou se apenas os dados não foram registrados adequadamente, refletindo na 

vigilância da doença (BRAGA, 2007). 

 Moreira et al. (2006) verificaram em 38 municípios do estado de Goiás que o índice de 

preenchimento inadequado dos três livros de registro utilizados no Programa de Controle da 

Tuberculose (Livro de Controle de Baciloscopias e Culturas, Livro de Registro de 

Sintomáticos Respiratórios e Livro de Registro de Pacientes e Controle de Tratamento) foi de 

47,0%. 

A análise das informações pela própria equipe de saúde da família parece ser uma 

atividade ainda mais difícil na rotina das unidades, já que apenas nas unidades A e B os 

informantes afirmam que esta atividade está inserida na rotina da equipe. Ainda assim, os 

informantes das unidades analisadas apontam algumas dificuldades no registro e na análise 

dos dados:  

Quanto ao registro:  

• Limitações do próprio instrumento (espaço pequeno para registro das 

informações no livro de registro e ausência de campos destinados a algumas 

variáveis, como realização de quimioprofilaxia e resultado do exame de 

contatos); 

• Grande quantidade de instrumentos de registro, diminuindo o tempo disponível 

para falar com o usuário. 

Quanto à análise dos dados: 

• O processo de trabalho nas unidades não favorece a disponibilização de tempo 

dos profissionais para esta atividade; 

• Pouca articulação entre médicos e enfermeiros; 
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• As reuniões de equipe são meramente administrativas, ao invés de serem 

utilizadas para discutir e analisar dados; 

• A análise dos dados quando ocorre é voltada para quantificar e não para avaliar 

a qualidade das ações; 

 

Entre os avanços identificados pelos informantes, estão: 

• Distribuição dos instrumentos de registro por equipe de saúde da família, e não 

mais por unidade; 

• Implantação do Livro de Sintomáticos Respiratórios; 

• Envio do Boletim de Acompanhamento às unidades com periodicidade mensal; 

• Apoio de outros profissionais (fora da unidade) no aprimoramento do registro e 

da análise dos dados. 

 

 

6.3 Aspectos do atendimento ao paciente com tuberculose 

 

 

6.3.1 Ações de detecção  

 

 

Apesar da maioria dos médicos e enfermeiros (10) terem expressado que desenvolvem 

ações de identificação de sintomáticos respiratórios rotineiramente, a forma de detecção que 

se destaca, na própria percepção destes profissionais, é a demanda espontânea. Alem disso, as 

ações de detecção realizadas na comunidade se resumem aos momentos da visita domiciliar e 

a palestras nos grupos de hipertensos e diabéticos. (Tabela 2) 
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Tabela 2. Forma de identificação do sintomático respiratório segundo médicos e enfermeiros 

de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009.  

 

Forma de Detecção* N 

Comunidade 6 

Unidade 5 

Exame de Contatos 3 

Demanda Espontânea 7 

                                       * Admite mais de uma resposta 

 

Segundo Muniz et al. (2005), o trabalho nas unidades de saúde tem sido voltado para a 

consulta médica e seus procedimentos, relegando a uma posição de menor importância as 

ações de prevenção e promoção à saúde.  Assim, quando as ações de busca ativa de casos não 

são realizadas de forma satisfatória, a detecção ocorre tardiamente e em geral os pacientes 

buscam atendimento nas unidades com formas mais avançadas da tuberculose.  

 As equipes de saúde devem trabalhar na detecção de casos através da mobilização da 

comunidade, buscando pessoas que apresentem tosse crônica nas famílias, clubes, igrejas e 

comunidades fechadas (pessoas privadas de liberdade, asilos, instituições psiquiátricas, 

abrigos), encaminhando-os para o exame de escarro (BRASIL, 2008b).  

Quanto questionados sobre as ações de identificação de sintomáticos respiratórios, 

todos os agentes comunitários de saúde informaram que desenvolvem essa atividade na rotina 

do seu trabalho no PSF. Quanto às ações que os mesmos desenvolvem após a identificação de 

uma pessoa com sintomas de tuberculose, verifica-se que os seis ACS entrevistados agendam 

consulta com médico ou enfermeiro, mas apenas dois (33,3%) informaram que também 

orientam a coleta do escarro, entregam o recipiente e fazem o registro no Livro de 

Sintomáticos Respiratórios.  

De acordo com o relato dos agentes comunitários de saúde observou-se que os 

mesmos atuam, em sua maioria, apenas como “marcadores” de consulta quando identificam 

um sintomático respiratório. Maciel et al (2008) consideram o agente comunitário de saúde 

um facilitador, que faz ponte entre o serviço de saúde e a comunidade e está sempre pronto 

para identificar seus problemas. Para os autores, além de encaminhar os pacientes com 

suspeita de tuberculose para a unidade, a fim de realizar pesquisa do bacilo de Koch, devem 
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também orientar a família e a comunidade.  Entre os ACS entrevistados, apenas dois fazem 

orientações quanto à coleta de escarro e ainda participam do registro dos dados na unidade. 

 As orientações quanto à forma correta de coletar o escarro é extremamente importante 

para a qualidade do material que será analisado, pois uma boa amostra é aquela que provém 

da árvore brônquica, obtida após o esforço de tosse (BRASIL, 2008b). No estudo em tela, não 

podemos afirmar se os ACS não orientam porque não têm realmente essa prática, ou porque 

não têm conhecimento acerca da técnica adequada para ensinar aos usuários. O estudo de 

Maciel et al (2008) mostra que os agentes comunitários de saúde do município de Vitória 

poderiam não estar alcançando os resultados esperados na detecção de casos novos de 

tuberculose, em parte devido às deficiências observadas no conhecimento que os mesmos 

apresentaram sobre a doença.  

 

 

6.3.2 Consultas  

 

 

 No que se refere à realização de consultas por médicos e enfermeiros aos pacientes em 

tratamento de tuberculose, dois profissionais (enfermeiros) disseram que não realizavam essa 

atividade. (Tabela 3) Entre aqueles que referem a realização de consultas (9), a maioria (7) o 

fazem mensalmente.  

 

Tabela 3. Realização de consultas aos pacientes em tratamento de tuberculose segundo 

médicos e enfermeiros de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

  

 N % 

Realizam consulta   

Sim 9 81,8 

Não 2 18,2 

  

 É de extrema importância o acompanhamento mensal dos doentes em tratamento de 

tuberculose, através de consultas médicas e/ou de enfermagem para avaliar a evolução da 

doença e detectar manifestações adversas que possam aparecer (BRASIL, 2008b). Assim, 

espera-se que médicos e enfermeiros realizem consulta ao paciente com tuberculose, seja 
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individualmente (cada um no seu núcleo de conhecimento), seja num trabalho em equipe, 

onde possam discutir as ações mais adequadas para o tratamento de cada usuário.  

Dois enfermeiros do estudo referem que não têm participação nas consultas aos 

doentes com tuberculose. Isso é preocupante já que normalmente esse profissional se 

encarrega de grande parte das ações educativas e orientações que são dadas durante o 

tratamento. Os usuários reforçam a menor participação dos enfermeiros nas consultas, já que 

nenhum deles referiu ter comparecido à consulta de enfermagem.  

 Segundo Silva et al. (2007) acompanhar um caso de tuberculose exige envolvimento e 

integração da equipe no cuidado ao paciente. Os autores afirmam ainda que as ações de 

controle da TB devem ser compreendidas como de responsabilidade de toda a equipe de 

saúde.  

Quanto à periodicidade das consultas, verificou-se que é bastante variável, nem 

sempre ocorrendo mensalmente. A consulta foi mensal segundo a maioria dos médicos e 

enfermeiros (77,8%) e um usuário (Usuário 3). O paciente 1 teve quatro consultas médicas 

durante o tratamento e o paciente 2, apenas uma consulta ao final.  

 Entre os médicos e enfermeiros, 10 (91,0%) informaram que sempre realizam a 

convocação das pessoas para o exame de contatos domiciliares, e segundo 60,0% (6) destes 

profissionais, a forma de convocação se dá principalmente através da solicitação para que os 

contatos compareçam a uma consulta. (Tabela 4)  

 

Tabela 4. Forma de convocação de contatos domiciliares para exame segundo médicos e 

enfermeiros de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

Busca de contatos* N 

Solicitam comparecimento à consulta 6 

Visita Domiciliar 5 

ACS faz busca de contatos 4 

      * Admite mais de uma resposta 

  

De acordo com os usuários das unidades A e C, todos os seus contatos domiciliares 

foram examinados durante o tratamento. No entanto, nenhum dos cinco contatos informados 

pelo usuário da unidade B foi examinado.  
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O exame de contatos de pacientes com tuberculose tem um importante papel na 

identificação precoce de novas fontes de infecção, especialmente entre aqueles de convívio 

intra-domiciliar (HARTWIG et al., 2008). Um estudo realizado no estado de Mato Grosso 

verificou relação entre a taxa de incidência de TB e o percentual de contatos examinados, 

considerando que quanto menor o número de contatos examinados, maior o número de casos 

novos diagnosticados (HARTWIG et al., 2008).  

 Pode-se assinalar que a descentralização favorece o acompanhamento da família do 

paciente com tuberculose e o controle dos contatos, já que os profissionais do estudo afirmam 

que a convocação dos contatos se dá de várias formas: solicitam comparecimento à consulta 

através do doente, visita domiciliar, e através da busca ativa da ACS.  Além disso, apenas um 

usuário (de uma USF) relatou que não teve seus contatos examinados.  

 

 

6.3.3 Acesso aos medicamentos  

 

 

 Segundo os médicos e enfermeiros, todos orientam os pacientes sobre o uso correto da 

medicação, certificando-se de que os mesmos entendam todas as suas recomendações. Os 

usuários entrevistados confirmam que são orientados por um profissional da unidade para 

saber como devem tomar as drogas do esquema. No estudo de Fideles e Jesus (2005) quase 

todos os pacientes entrevistados demonstraram dificuldade para relatar o nome dos 

medicamentos e seu uso correto. O autor destaca a importância dos profissionais realizarem 

orientações utilizando linguagem clara e acessível em todos os encontros com os usuários.    

 No estudo em tela, apenas um paciente referiu dificuldade na tomada dos 

medicamentos, que está relacionada à fome e à falta de ajuda para alimentação através da 

cesta básica. Silva et al. (2007) observaram em seu estudo que incentivos como cestas básicas, 

vale refeição e bebidas lácteas, são elementos facilitadores no processo de adesão, além de 

visarem a garantia de um suporte nutricional ao paciente em tratamento. Fideles e Jesus 

(2005) também verificaram que a entrega de cestas básicas foi um dos aspectos considerados 

positivos pelos usuários durante o tratamento, ao lado de facilidade para conseguir consultas e 

exames e distribuição gratuita de medicamentos.   

 Em outros estudos os profissionais destacam a importância de algumas formas de 

incentivo à alimentação para os doentes com tuberculose, a fim de melhorar a assistência e 

garantir a adesão ao tratamento (VENDRAMINI, 2OO1; SÁNCHEZ, 2007; TERRA, 2007).  
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Perguntados se dispensam a medicação para o doente, pouco mais da metade dos 

médicos e enfermeiros não o fazem, ficando essa responsabilidade com a farmácia da 

unidade e/ou com outros profissionais. 

 

 

6.3.4 Tratamento supervisionado/DOTS  

 

 

 A organização do tratamento supervisionado não é homogênea em todas as equipes 

analisadas, principalmente em relação à freqüência da observação da tomada do 

medicamento. Apesar de mais da metade dos profissionais entrevistados (médicos, 

enfermeiros, ACS) informarem que todos os doentes com tuberculose devem ser incluídos no 

TS/DOTS (Tabela 5), e dos três pacientes do estudo apresentarem a forma pulmonar positiva, 

os usuários afirmaram que o tratamento foi auto-administrado.  

 

Tabela 5. Critérios de inclusão dos pacientes em tratamento de tuberculose no TS/DOTS 

segundo os profissionais de saúde de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

   

 Médicos/Enfermeiros 

(Total= 8) 

ACS 

(Total=5) 

Total 

N 

6 

1 

1 

- 

 

N 

3 

1 

- 

1 

N 

9 

2 

1 

1 

Todos os pacientes 

Pessoas com dificuldade de adesão ao tratamento 

Cada caso é discutido em equipe  

Depende de fatores como facilidade de acesso ao 
domicílio e compatibilidade com horário de 
trabalho do paciente 

 

Recomenda-se que os pacientes com a forma pulmonar positiva, os pertencentes aos 

grupos de maior risco de abandono (usuários de drogas, alcoolistas, moradores de rua, ou que 

residem em comunidades fechadas), casos de retratamento, e com a forma multirresistente, 

sejam priorizados para inclusão no tratamento supervisionado (CASTELO FILHO et al., 

2004). 
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 Em um estudo realizado no município de São Paulo os profissionais de saúde 

identificaram que as pessoas que deveriam se inserir no tratamento supervisionado eram: 

moradores de rua, pacientes faltosos, “pouco comprometidos”, desempregados, idosos, 

pacientes de comportamento “difícil” e albergados (SÁNCHEZ, 2007). Na pesquisa de 

Sánchez (2007) alguns profissionais afirmaram que a estratégia DOTS é oferecida a todos, 

mas que na prática nem sempre é possível pela dificuldade do próprio paciente de freqüentar a 

unidade de saúde diariamente. 

 A prática mais comum no tratamento supervisionado observado nas unidades deste 

estudo é através da visita do ACS no domicílio. O familiar é outro sujeito muito importante 

nesse acompanhamento e em geral realiza a supervisão do medicamento em casos onde é 

mais difícil encontrar o paciente em casa no horário de funcionamento da unidade. Mas o 

apoio dos familiares vai muito além da participação no TS/DOTS, de acordo com Sánchez 

(2007) a participação de outras pessoas, trabalhadores da saúde e familiares, no processo 

terapêutico facilita a adesão.  

 A freqüência da dose supervisionada relatada por eles variou de 1 a 3 vezes na 

semana. Um dos ACS informou que a freqüência depende do acordo que é feito com o 

paciente. Apenas dois ACS utilizam ficha padronizada/Cartão DOTS para registrar o 

acompanhamento. 

 Entre médicos e enfermeiros que disseram que o TS/DOTS é realizado pela equipe (8), 

4 consideram que a freqüência da dose supervisionada deve ser diária, outro refere 3 vezes na 

semana, um profissional respondeu que não sabe informar e outro que não existe rotina 

definida. Sobre o cartão DOTS, 5 profissionais de nível superior afirmam que o mesmo é 

utilizado.  

 Um médico afirmou que apesar de saber que deve incluir todos os pacientes no 

TS/DOTS, a equipe confia em alguns doentes que consideram não apresentar dificuldade para 

concluir o tratamento. O mesmo profissional destacou também que a visita diária prejudica a 

imagem do usuário na comunidade, pois segundo ele “a casa fica visada”. Esse 

posicionamento é contrário ao que Muniz et al. (1999) destacam sobre as possibilidades que 

surgem no acompanhamento diário da ingestão dos medicamentos, modificando as relações 

entre os técnicos da saúde e os pacientes e familiares e favorecendo o estabelecimento de 

vínculo.  

 A supervisão da ingestão dos medicamentos no tratamento supervisionado pode ser 

realizada por um profissional de saúde ou por outra pessoa devidamente preparada para esta 

atividade, podendo ser na unidade de saúde, na residência ou até no local de trabalho, desde 
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que seja assegurado que o doente os tome de forma adequada (BRASIL, 2008b). É 

recomendado que a dose supervisionada seja feita diariamente, ou pelo menos três vezes na 

semana nos primeiros dois meses e duas observações semanais nos quatro meses seguintes 

(BRASIL, 2008b).  

As dificuldades apresentadas no discurso dos ACS em relação ao TS se referem aos 

grupos de doentes com menor chance de adesão ao tratamento: aqueles que não têm o apoio 

familiar, adolescentes, usuários de álcool e outras drogas, e pessoas que utilizam 

medicamentos controlados.  

Lima et al. (2001) observaram, a partir da fala de usuários do PCT em Fortaleza-

Ceará, que a maioria não tinha o apoio afetivo dos familiares para o seguimento do 

tratamento, reagindo com medo e preocupação. Essa postura está relacionada ao estigma que 

está arraigado à doença (SILVA et al., 2007). As ações de educação em saúde apresentam-se 

como o melhor caminho para se desfazer esses preconceitos. 

 A ingestão de bebida alcoólica foi considerada um dos fatores importantes para o 

desfecho desfavorável do tratamento em um estudo realizado em Recife-PE 

(ALBUQUERQUE et al., 2001), assim como em outros trabalhos (RIBEIRO et al., 2000; 

ALMEIDA; HONER, 2006; PAIXÃO; GONTIJO, 2007; SÁ et al., 2007; o uso de drogas 

também aparece entre os fatores mais relacionados ao abandono (RIBEIRO et al., 2000; 

PAIXÃO; GONTIJO, 2007; SÁ et al., 2007). 

 Com relação aos adolescentes um agente comunitário de saúde afirma que os mesmos 

não têm hora para acordar e os pais não se encontram no domicílio porque trabalham. Mais 

uma vez surge a dificuldade do apoio familiar e a ausência do diálogo entre profissionais, 

paciente em tratamento e familiares, o que poderia favorecer a formação de vínculo e 

minimizar os entraves da adesão e da realização do TS. Talvez a própria visão que estes 

adolescentes têm do tratamento supervisionado é a de “controle” por parte do ACS sobre sua 

vida, sua rotina.   

 Dificuldades com pacientes que tomam remédio controlado não foi encontrado na 

literatura, mas se relaciona ao excesso de medicamentos que este usuário tem que tomar 

diariamente. Como demonstram Sá et al. (2007) a grande quantidade de comprimidos no 

tratamento da tuberculose representa um dos fatores associados ao abandono de tratamento. 

Assim, quando associados a outros medicamentos a dificuldade de dar seguimento ao 

tratamento até a cura deverá se agravar. 
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 Todos os ACS acreditam que o tratamento supervisionado melhora a adesão do 

paciente ao tratamento. Quando perguntados o porquê, destacaram os aspectos que foram 

categorizados conforme quadro abaixo:  

 

Relação profissional/usuário 

 

Favorece o diálogo e a informação/orientação do 

paciente; 

O profissional dá maior atenção ao doente; 

Favorece o estabelecimento de um pacto entre 

profissional e usuário (co-responsabilização); 

A presença do ACS intimida o paciente 

Dificuldade de adesão Contribui para que o paciente acredite no tratamento 

É um incentivo constante que favorece a adesão 

É necessário em casos “complicados” 

 

Quadro 5. Aspectos destacados pelos ACS quanto à importância do tratamento 

supervisionado em três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

A visita constante do profissional de saúde no domicílio do doente, participando do 

seu meio social, tem proporcionado o diálogo entre paciente, familiares e profissionais 

(MUNIZ et al., 1999).  

 Segundo Vendramini (2001) as orientações dadas aos doentes sobre o tratamento 

supervisionado permitem que estes percebam a importância do tratamento correto para a cura 

e apresentem atitudes conscientes e voluntárias sobre o processo. Para Muniz et al. (1999) 

alguns profissionais conseguem ir além do ato de medicar, ampliando sua capacidade de 

responder à realidade na qual se inserem, utilizando a educação em saúde como instrumento 

privilegiado, realizando orientações sobre ambiente e controle de comunicantes.  

 Um ACS referiu que “chama o usuário para um pacto. O ACS entra com o 

medicamento e o paciente com a responsabilidade pela sua saúde”. Nessa fala, o tratamento é 

visto como co-responsabilidade profissional/paciente. Para o êxito do tratamento de 

tuberculose é necessário que o serviço de saúde e o doente partilhem compromissos através da 

criação de pactos, que contemplem a necessidade de ambos (SÁ et al., 2007).  

 Por outro lado, um ACS apresentou uma visão do TS/DOTS como algo que veio para 

intimidar o doente a tomar os remédios. Na percepção deste profissional esse é um aspecto 

favorável do tratamento supervisionado, especialmente nos casos com mais dificuldade em 
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aderir ao tratamento. Terra (2007) observou nos depoimentos de profissionais de saúde que o 

tratamento supervisionado, quando realizado diariamente, assume uma característica 

“policialesca”, afetando a privacidade do doente. 

 No entanto, outros depoimentos obtidos no estudo de Terra (2007) mostram que 

quando há o estabelecimento de vínculo, o profissional flexibiliza a freqüência do tratamento 

supervisionado de acordo com as necessidades do doente, responsabilizando a pessoa em seu 

processo terapêutico e possibilitando maior “liberdade” ao paciente durante o tratamento.  

 Apesar do principal foco do tratamento supervisionado ser a interrupção da cadeia de 

transmissão da tuberculose, através da garantia da ingestão dos medicamentos, predominando 

uma visão medicalizante (MUNIZ et al., 1999; BRASIL, 2008b), segundo Vendramini (2001) 

o TS pode ser um espaço para compartilhar dúvidas, angústias, problemas e necessidades.  

 

 

6.3.5 Apoio laboratorial  

 

 

 Dez profissionais médicos e enfermeiros disseram que solicitam baciloscopia de 

escarro de controle para pacientes pulmonares positivos. Dentre esses, 6 o faz mensalmente, 2 

esporadicamente e 2 com periodicidade bimensal. Entre as dificuldades assinaladas pelos 

médicos e enfermeiros entrevistados em relação à coleta de escarro, destacam-se aspectos 

relacionados ao paciente e ao serviço de saúde: 

 

Tabela 6. Dificuldades no apoio laboratorial quanto ao exame de escarro segundo médicos e 

enfermeiros de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009.  
 

Paciente Serviço de Saúde 

Só fazem o exame para ter alta do 
tratamento 

Demora do resultado 

Horário de trabalho dificulta a coleta do 
escarro 

Falta de recipiente (pote) para coleta 

Doente “resistente” à coleta do escarro Poucos dias de coleta/transporte do laboratório 

Melhora clínica e ausência de secreção Falha no acompanhamento do tratamento por 
alguns profissionais 

 Irregularidade no agendamento do retorno do 
paciente 
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 Os usuários mostraram-se bem informados a respeito da baciloscopia de escarro, 

referindo que fizeram este exame em algum momento durante o tratamento e que foram 

orientados a realizá-lo todo mês.  

Assim, de acordo com o discurso dos médicos, enfermeiros e usuários a orientação 

sobre a coleta mensal da baciloscopia de escarro vem sendo realizada. No entanto, algumas 

dificuldades interferem na realização deste exame conforme o preconizado. Foram destacados 

pelos médicos e enfermeiros fatores que estão relacionados ao usuário, sendo a melhora 

clínica do doente e a ausência de secreção a principal dificuldade. Outros fatores se referem a 

dificuldade do paciente de comparecer à unidade com a amostra de escarro, que incluem o 

horário de trabalho do doente e a própria “resistência” que eles têm para realizar este 

procedimento, levando os mesmos a  coletarem apenas uma amostra ao final do tratamento.  

 As dificuldades relacionadas ao serviço de saúde incluem falhas na organização da 

própria unidade, como irregularidade no agendamento do retorno dos pacientes e no 

acompanhamento do tratamento pelos profissionais; e no fluxo do laboratório, como a demora 

do resultado, dias de coleta reduzidos e falta de recipiente. Problemas na organização do 

serviço de saúde, incluindo os de laboratório, podem representar dificuldade de acesso ao 

usuário e repercutir na adesão do mesmo à rotina de exames, justificando, em parte, a 

“resistência” que os profissionais dizem que os doentes têm para realizar a baciloscopia.  

 O Programa Nacional de Controle da Tuberculose preconiza a realização mensal da 

baciloscopia de controle, sendo indispensáveis as de 2º, 4º e 6º meses de tratamento 

(BRASIL, 2008b). Dois médicos referiram solicitar as baciloscopias a cada dois meses. 

 No trabalho de Arcêncio (2008) tanto os profissionais de saúde quanto os doentes com 

tuberculose consideraram a acessibilidade aos exames de baciloscopia de escarro no 

diagnóstico e de controle satisfatória, em centros de referência para tratamento da tuberculose 

no município de Ribeirão Preto.  

 Já em Campina Grande – PB, um estudo revelou que não há serviço de coleta de 

escarro nas unidades de PSF, e o usuário tem que se deslocar até o ambulatório de referência 

para realização do exame (FIGUEIREDO, 2008).   

Dois usuários do presente estudo também tiveram acesso ao exame de RX. A 

realização do exame radiológico é importante, pois este exame é considerado auxiliar no 

diagnóstico da tuberculose, quando existe a possibilidade de ser realizado.    

Com relação ao teste anti-HIV, apenas um usuário referiu ter feito o exame. Não 

podemos afirmar se o exame não está sendo adequadamente aconselhado pelos profissionais 

ou se os pacientes não aceitam fazê-lo. No entanto, de acordo com fala da maioria dos 
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médicos e enfermeiros (10), este exame é aconselhado e solicitado em todos os casos de 

tuberculose nas unidades do estudo. Observou-se ainda, que entre esses profissionais que 

indicam o exame anti-HIV, sete não referem nenhuma dificuldade.  

 A demora do resultado foi mencionada por dois profissionais, e um deles alega ainda, 

que o medo que o paciente tem do diagnóstico pode representar uma dificuldade. Outro 

profissional destacou que é mais difícil a abordagem com os alcoolistas.   

 Enquanto avanços foi possível observar que dos 10 médicos e enfermeiros que 

responderam, cinco se referiram à implantação do teste rápido em algumas unidades de saúde. 

Outros aspectos destacados foram: pacientes mais orientados quanto à importância do exame 

e com maior aceitação; profissionais capacitados, inclusive em aconselhamento pré e pós 

teste; maior rapidez e agilidade no resultado. 

De acordo com as normas do PCT o teste sorológico anti-HIV deve ser oferecido a 

todo doente com diagnóstico confirmado de tuberculose, e o profissional de saúde deve 

orientar o paciente sobre a possibilidade de associação das duas infecções e dos benefícios do 

diagnóstico precoce e tratamento da infecção pelo HIV (BRASIL, 2008b).  

 Um estudo realizado no município de Recife-PE no período de 2001-2004 encontrou 

em 76,8% das notificações a informação “não realizado” referente ao HIV, concluindo que a 

realização dos exames de sorologia anti-HIV era baixa e que as normas do PCT não eram 

cumpridas (SASSAKI, 2006).  

 As dificuldades referidas por alguns médicos e enfermeiros na realização do exame 

anti-HIV foi principalmente em relação à demora do resultado. Nesse aspecto, o município 

vem implantando teste rápido anti-HIV para doentes com tuberculose nas unidades de PSF, e 

metade dos médicos e enfermeiros que indicam o teste HIV reconheceram que esta ação 

representa um avanço no Programa de Controle da Tuberculose. Consta ainda como 

dificuldades o medo do paciente e a abordagem com os alcoolistas. 

Por outro lado, alguns profissionais afirmaram que os usuários estão mais orientados e 

que a aceitação do exame tem melhorado. Os discursos se mostram variados devido à 

diversidade das experiências que cada serviço de saúde e cada equipe vivenciam, pois 

nenhuma comunidade é igual à outra. Também apareceu como avanço a capacitação dos 

profissionais em aconselhamento pré e pós teste. Segundo o relato de um médico que afirma 

não ter dificuldade para a realização do exame, houve ainda melhoria na agilidade do 

resultado.  
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 Os usuários apresentaram dificuldade com transporte para realização dos exames fora 

da unidade de saúde da família e com o horário de entrega do escarro, visto que na percepção 

deles, o horário que o transporte do laboratório passa na unidade é muito cedo. 

 

 

6.3.6 Visitas domiciliares  

 

 

 A partir dos relatos observou-se que os agentes comunitários de saúde realizam visita 

domiciliar em todos os casos de tuberculose. Em relação aos médicos e enfermeiros, nem 

sempre eles fazem a visita para todos os doentes. Apesar de 6 médicos e enfermeiros terem 

considerado que realizam visita domiciliar em todos os casos, a fala dos usuários reforçou o 

discurso de dois médicos que afirmaram só visitar quando existe alguma situação que 

necessite da sua visita, como em casos com dificuldade de adesão ao tratamento. (Tabela 7) O 

único usuário que recebeu a visita domiciliar de uma equipe composta por vários profissionais 

foi justamente aquele que apresentou associação com o alcoolismo.  

Segundo dois ACS as visitas são realizadas com periodicidade mensal e de acordo 

com quatro deles as visitas ocorrem semanalmente. Entre os usuários, todos informaram que 

receberam visita durante o tratamento, sendo que a ACS esteve presente em todos os casos, e 

para dois deles foi o único profissional que compareceu à sua residência. Um dos usuários foi 

visitado não só pela ACS como também pela médica da unidade e o Agente Redutor de Danos 

do CPTRA (Centro de Prevenção e Reabilitação de Alcoolismo).   

  

Tabela 7. Realização de visitas domiciliares aos pacientes em tratamento de tuberculose 

segundo médicos e enfermeiros de três USF.  Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

  

Visitas domiciliares N % 

Não 3 27,3 

Sim, em todos os casos 6 54,5 

Sim, em algumas 
situações* 

2 18,2 

Total 11 100,0 

 

*Apenas em casos de difícil adesão ao tratamento 
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Uma pesquisa realizada no município de Campina Grande (PB) mostrou que 77,35% 

dos doentes de tuberculose nunca receberam visitas de profissionais de saúde em suas casas, 

apesar da ampliação do PSF/PACS (FIGUEIREDO, 2008).  O autor conclui que as equipes de 

saúde da família ainda apresentam dificuldades na responsabilização com o tratamento do 

doente de TB.   

 Oliveira (2008) observou no seu estudo com enfermeiros de PSF que o planejamento 

das visitas domiciliares era feito a partir da apresentação que os ACS faziam da condição de 

saúde dos pacientes, os quais eram selecionados conforme a gravidade da doença.  

 Segundo Giacomozzi e Lacerda (2006) a visita domiciliar, é um instrumento 

fundamental de intervenção na saúde da família, favorecendo o estabelecimento de vínculo 

com a população e priorizando o diagnóstico da realidade do indivíduo e as ações educativas. 

O autor verificou em seu estudo que os profissionais muitas vezes denominam de visita 

domiciliar a assistência prestada no domicílio, onde são realizados procedimentos sem 

considerar a realidade da família.  

 Oliveira (2008) considerou em seu estudo que a visita domiciliar não está sendo 

utilizada para auxiliar a compreensão do processo saúde/doença, pois as ações dos 

enfermeiros durantes as visitas observadas são de intervenção na doença do indivíduo.  

 Vendramini (2001) observou que os doentes que receberam visita domiciliar durante o 

tratamento para tuberculose consideram a visita um momento especial onde relatam seus 

problemas relacionados à doença, a questões pessoais e familiares ou outros aspectos do 

cotidiano. O autor aponta a visita domiciliar como uma ação importante para o seguimento do 

tratamento por considerar que neste momento o usuário se sente mais à vontade para 

exteriorizar suas necessidades, especialmente se ocorre diariamente devido ao tratamento 

supervisionado.   

 

 

6.3.7 Ações educativas  

 

 

 Os ACS apresentam entre as suas atribuições para o controle da tuberculose, realizar 

ações educativas na comunidade (BRASIL, 2008b). No entanto, apenas metade dos ACS do 

presente estudo disseram que realizam ações educativas, e que estas se dão principalmente nas 

visitas domiciliares. (Tabela 8) Não foi possível analisar, pois não era objetivo do estudo, 
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como são realizadas essas ações, se as ACS consideram o indivíduo como sujeito ativo no 

processo de educação ou apenas repassam informações que acreditam serem importantes.  

 Um estudo realizado com enfermeiros do PSF em São José do Rio Preto - São Paulo, 

verificou que a concepção de educação em saúde destes profissionais é a tradicional, com 

repasse vertical do saber a um usuário passivo, que deve adequar seu comportamento ao que é 

recomendado (OLIVEIRA, 2008).  

No estudo em tela, sete médicos e enfermeiros afirmaram que realizam ações 

educativas, destes, cinco disseram que essas atividades ocorrem pelo menos uma vez por ano. 

E a maioria (6) trabalha principalmente com os grupos existentes na unidade (hipertensos, 

diabéticos, mulheres, etc). Apenas uma enfermeira destacou as ações que realiza nas 

campanhas para o controle da tuberculose. (Tabela 8)  

 

Tabela 8. Local de realização das ações educativas sobre tuberculose segundo 

médicos/enfermeiros e ACS de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

Profissionais Visitas 

domiciliares 

Sala de 

espera 

Grupos  Campanhas 

N 

- 

3 

3 

N 

1 

1 

2 

N  N 

1 

- 

1 

Médicos/Enfermeiros (7) 6  

ACS (3) 1  

Total (10) 7  

Nota: admite mais de uma resposta 

 

Dessa forma, do total dos profissionais entrevistados (médicos, enfermeiros e ACS), 

apenas 10 (58,8%) consideraram que realizam algum tipo de ação educativa. Assim, é fácil 

entender porque nenhum usuário referiu participação nessas ações. 

Arcêncio (2008) observou em seu estudo que os profissionais referem mais do que os 

doentes a prática de ações educativas. Os achados desse autor indicaram que as práticas de 

mobilização social capazes de provocar mudanças nos valores e tornar a comunidade apta no 

controle da tuberculose não são processuais nos serviços. Para o autor a educação em saúde, 

por revisar valores socialmente construídos (tabus e mitos) modificam a acessibilidade aos 

serviços de saúde. 
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 Segundo Machado et al (2007) o sistema de saúde deve estar comprometido com 

práticas de educação em saúde, produzindo um saber coletivo que se traduz em autonomia e 

emancipação para o usuário cuidar de si, da sua família e do seu entorno.  

 De acordo com Figueiredo (2008) as ações de educação são elementos relevantes no 

controle da tuberculose e devem ser praticadas em cada encontro com os profissionais de 

saúde, pois favorecem a confiança nos serviços de saúde e encorajam a comunidade a 

participar da luta contra a TB, reduzindo o impacto do estigma da doença. 

 A efetividade das práticas educativas requer segundo Sánchez (2007), que estas 

estejam acopladas à realidade das pessoas, procurando envolver os sujeitos como 

participantes ativos nesse processo.  

 

 

6.3.8 Abandono de tratamento  

 

 

Segundo Santos (2007) os maiores desafios do PCT são a expansão da cobertura de 

suas ações, a redução dos casos de abandono de tratamento e o incremento da cura. Dessa 

forma, se faz necessário compreender como os profissionais da Estratégia Saúde da Família 

estão lidando com essa dificuldade na rotina da atenção à saúde.  

O ACS representa mais uma vez um “elo” de ligação entre o serviço de saúde e os 

usuários/comunidade, participando sempre, de acordo com os relatos de médicos e 

enfermeiros, da busca ativa dos pacientes faltosos. Nove (9) médicos e enfermeiros 

responderam que também realizam essas ações. Apenas dois médicos citaram a participação 

da enfermeira nesta atividade, da mesma forma que somente duas enfermeiras relataram que o 

médico também realiza busca ativa de faltosos.  

 Segundo Vendramini (2001) o insucesso do tratamento, algumas vezes é atribuído 

exclusivamente ao próprio doente, e em outros momentos é considerado responsabilidade dos 

serviços de saúde. O Ministério da Saúde considera que a adesão do doente ao tratamento 

depende, principalmente, da maneira como este é atendido no serviço de saúde (BRASIL, 

2008b).  Dessa forma, quando este paciente falta a uma consulta agendada ou não comparece 

à unidade para pegar seus medicamentos, é um indicador de que algo está dificultando o 

tratamento. Cabe às equipes identificaram precocemente quais os problemas, para intervir e 

evitar o abandono.     
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Sabe-se que existem dificuldades de ambas as partes, usuários e serviços de saúde, 

como demonstram os estudos (RIBEIRO et al., 2000; ALBUQUERQUE et al., 2001; LIMA 

et al., 2001; FERREIRA et al., 2005; PAIXÃO; GONTIJO, 2007; SÁ et al., 2007). Mas os 

serviços de saúde dispõem de instrumentos importantes que podem influenciar a decisão do 

usuário em abandonar o tratamento, como a educação em saúde, o acolhimento, e o 

estabelecimento de uma relação de vínculo.   

Segundo a maioria dos médicos e enfermeiros, eles não dispõem de nenhuma 

estratégia para convocar os pacientes que já abandonaram o tratamento.  Aqueles que 

mencionaram realizar alguma ação para buscar a adesão do paciente ao retratamento, 

destacaram a atuação multiprofissional buscando apoio em uma equipe de retaguarda, bem 

como a maior presença dos ACS nos domicílios. O relato dos agentes comunitários de saúde 

foi semelhante, identificando possibilidades de ajuda dentro e fora da equipe, e considerando 

sua atuação no território, orientando e buscando apoio na família, como exemplificado na fala 

abaixo: 

 

Agente faz visita para saber o porquê e para conversar e explicar a importância do tratamento 

completo para a cura. Também vai com psicóloga para que a pessoa acredite na cura. (ACS 

1) 

 

 Campinas e Almeida (2004) consideram que o vínculo entre o ACS e o doente com 

tuberculose favorece a compreensão do processo saúde-doença pelos pacientes mais 

fragilizados, fortalecendo-os. Já Fideles e Jesus (2005), acrescentaram que quando é 

estabelecido o vínculo entre os usuários e profissionais de saúde, os doentes adquirem maior 

autonomia, se tornando co-responsáveis pela sua saúde. Dessa forma, não delegam a 

responsabilidade sobre sua recuperação à equipe (FIDELES; JESUS, 2005). Almeida e 

Mishima (2001) trazem a necessidade de fortalecer o trabalho em equipe, onde os agentes 

(profissionais) constroem uma relação de interação entre si e com os usuários, buscando 

responsabilização e vínculo com a comunidade.  

De acordo com os doentes do presente estudo, apenas um paciente deixou de pegar o 

medicamento na data prevista, mas foi procurado por um profissional da unidade a tempo de 

retomar o tratamento.  Todos referem que nunca faltaram a uma consulta e nem tiveram 

vontade de abandonar o tratamento. Outros fatores também podem ter influenciado a adesão 

desses pacientes ao tratamento, mas não é possível identificá-los com precisão, se decorrentes 
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de condições individuais dos doentes, de aspectos da organização do serviço de saúde ou de 

ambos.   

 

 

6.3.9 Acolhimento  

 

 

 O acolhimento na dimensão postura se refere à atitude dos profissionais de saúde em 

receber bem, escutar atentamente e compreender as necessidades dos usuários quando este 

procura o serviço de saúde (MASCARENHAS, 2003; COSTA E SILVA, 2004). Assim, de 

acordo com os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, ACS) 70,6% (12) consideram 

que a unidade sempre atende bem os doentes em tratamento para tuberculose (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Compreensão de médico/enfermeiro e ACS sobre o atendimento ao paciente com 

tuberculose em três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 Sim, sempre Às vezes Nunca 

A USF atende bem os 

doentes com TB? 

N % N % N % 

Médicos/Enfermeiros 7 63,6 4 36,4 - - 

ACS 5 83,3 1 16,7 - - 

 

Quando questionados sobre a escuta de outros problemas que o paciente traz durante o 

tratamento da tuberculose, todos os médicos, enfermeiros e ACS afirmam que sempre ouvem 

os doentes, indicando uma valorização de questões importantes que possam interferir no 

processo saúde-doença.  

 Arcêncio (2008) considera que perguntar ao doente sobre outros problemas de saúde, 

apesar de isoladamente não ser uma ação suficiente, pode ser um disparador para que o 

profissional obtenha mais informações sobre as situações vividas pelo doente e construa uma 

intervenção pautada nas necessidades singulares dos sujeitos.  

 Em um estudo realizado em unidades de saúde de modalidades distintas (Programa 

Médico de Família e Unidade Básica Tradicional) foi verificado que a maioria dos 
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profissionais declarou que sempre procuram escutar o paciente em suas preocupações, sejam 

elas relacionadas à doença, ou não (MASCARENHAS, 2003).  

 Quanto ao grau de satisfação dos trabalhadores (médicos, enfermeiros e ACS) com o 

atendimento que oferecem aos pacientes, 70,6% (12) consideram-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos. A satisfação com o próprio atendimento foi maior entre os ACS, considerando que 

os que se mostraram muito satisfeitos e satisfeitos totalizaram 83,3% (5), contra 63,6% (7) 

dos médicos e enfermeiros. (Tabela 10) Talvez isso se deva à maior aproximação que estes 

ACS têm do paciente e sua família, através das visitas domiciliares e acompanhamento do 

tratamento supervisionado.  

Ainda assim, alguns ACS destacaram aspectos que interferem negativamente na sua 

satisfação, os quais estão relacionados principalmente ao excesso de famílias, à necessidade 

de melhoria da relação com o usuário, e às dificuldades para convencer o doente e a família 

da importância do tratamento e acompanhamento.   

 

Tabela 10. Grau de satisfação de médico/enfermeiro e ACS com o atendimento que oferece ao 

paciente em tratamento de tuberculose em três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 Muito Satisfeito Satisfeito Insatisfeito 

 N % N % N % 

Médicos/Enfermeiros 2 18,2 5 45,4 4 36,4 

ACS 1 16,7 4 66,6 1 16,7 

 

 

 Um ACS expressa sua satisfação com o atendimento ao paciente da seguinte maneira: 

“...conversa com os pacientes, passa as informações, tira dúvidas”, e considera-se uma 

“orientadora” que sempre tem sucesso com os usuários. Outro agente comunitário de saúde 

diz estar Muito satisfeito porque vê o interesse do paciente em ficar bom. Já o ACS 

insatisfeito relata que tem dificuldade em convencer o paciente do quanto é importante o 

tratamento, e também de convencer a família a procurar a unidade para fazer o exame de 

contatos.  

 Quanto aos usuários, dois consideram o atendimento na unidade de saúde Muito bom e 

afirmam que o médico ou enfermeiro sempre perguntam sobre outros problemas que ele 
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apresenta; já o Usuário 2, considerou o atendimento Regular e referiu que os profissionais 

nunca perguntam sobre outros problemas.  

 Dois usuários mostraram-se Muito satisfeito com o atendimento dos profissionais, um 

porque “estava ficando bom” e outro porque nunca deixou de ser atendido na unidade. O 

Usuário 2 considerou-se Satisfeito porque estava apresentando melhora clínica. Dessa forma, 

na perspectiva dos doentes com tuberculose, apresentar melhora clínica e nunca deixar a 

unidade sem ser atendido por um profissional são fatores determinantes da satisfação com o 

serviço de saúde.  

Destaca-se então, outro aspecto do acolhimento, enquanto uma atitude do serviço de 

saúde de não deixar de atender o usuário, dando sempre uma resposta ao problema que ele 

apresenta na busca pela atenção à saúde. Franco et al. (1999) consideram que este é um dos 

princípios do acolhimento enquanto uma diretriz operacional: garantir que todas as pessoas 

que procuram os serviços sejam atendidas, através da escuta e de uma resposta positiva, capaz 

de resolver seus problemas de saúde.  

 Os relatos mostraram que existe grande insatisfação com o tempo oferecido nas 

consultas para que os usuários falem sobre suas preocupações e problemas, mesmo que não 

estejam relacionados à doença, já que 6 médicos e enfermeiros consideraram o tempo 

insuficiente, assim como dois usuários.  

  No estudo de Arcêncio (2008) os doentes atendidos em centros de referência no 

tratamento da tuberculose referiram tempo suficiente durante as consultas para esclarecer suas 

dúvidas, avaliando como satisfatório o desempenho das equipes nesse indicador de 

acessibilidade sócio-cultural. Escutar as percepções e necessidades dos doentes qualifica o 

encontro entre trabalhador e usuário porque abre possibilidades de comunicação, 

influenciando inclusive na adesão do paciente ao tratamento da tuberculose (SÁNCHEZ, 

2007).   

 Mascarenhas (2003) comparando a percepção dos profissionais da Unidade Básica 

Tradicional com aqueles que trabalham no Programa Médico de Família de Niterói (PMFN) 

verificou que apesar dos primeiros terem o menor tempo de duração das consultas, 

consideraram-se satisfeitos com o tempo oferecido aos usuários, garantindo ser suficiente para 

resolver os problemas apresentados por eles. Já os profissionais do PMFN, os quais 

incorporaram a escuta como um instrumento de trabalho, afirmaram que necessitam da visita 

domiciliar para escutar o paciente de forma adequada.   

Ainda com relação ao acolhimento, e apesar da insatisfação com o tempo oferecido 

nas consultas para o paciente falar, grande parte dos médicos e enfermeiros (9) mostraram-se 
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preocupados em identificar se o doente em tratamento tem condições culturais e econômicas 

de seguir as recomendações ou prescrições.  

A participação do usuário nas decisões sobre seu tratamento parece ser um aspecto 

considerado, segundo sete médicos e enfermeiros. Para garantir a adesão do paciente ao 

tratamento os profissionais de saúde devem desenvolver a co-responsabilização na assistência, 

propondo soluções em conjunto com o usuário, estabelecendo uma relação pautada no 

acolhimento e vínculo (SÁ et al., 2007).  

 

 

6.3.10 Vínculo  

 

 

O vínculo, enquanto um atributo da relação profissional-paciente, tem sido 

considerado uma importante característica de transformação do modelo assistencial (COSTA 

E SILVA, 2004). Para fins desse estudo, entende-se vínculo como o estabelecimento de uma 

relação de confiança, comunicação e interação de qualidade entre a equipe de saúde e o 

paciente (MASCARENHAS, 2003; COSTA E SILVA, 2004).  

 Mesmo considerando que os usuários se sentem confortáveis para falar dos seus 

problemas, seis médicos, enfermeiros e ACS do presente estudo acreditam que nem sempre os 

pacientes se sentem ouvidos. (Tabela 11) Esse resultado corrobora com as falas dos diversos 

sujeitos do estudo, quando se referem ao tempo insuficiente das consultas para que o usuário 

fale sobre suas preocupações. Então, os profissionais percebem que mesmo que os usuários se 

sintam à vontade para falar, não conseguem ser ouvidos a contento. Entre os pacientes, dois 

disseram que sempre se sentem confortáveis para falar de suas preocupações/problemas e 

outro referiu “às vezes”.  

Sánchez (2007) afirma que o profissional deve identificar as necessidades dos doentes 

através da “atenção ao outro”, que pode ocorrer em qualquer momento do processo 

terapêutico. Segundo Mascarenhas (2003), o profissional deve estar capacitado não só em 

termo de conteúdo, mas principalmente deve saber ouvir a população e “decodificar” seus 

problemas, atuando de forma interdisciplinar na sua resolução.  

Apenas oito profissionais (médicos, enfermeiros, ACS) consideraram que os 

problemas do doente com tuberculose são resolvidos ou encaminhados adequadamente. 

(Tabela 11) Essa percepção foi um pouco melhor entre os ACS.  Os usuários apresentaram 

discursos extremos, enquanto um considerou que nunca tem seus problemas resolvidos de 
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forma adequada, os outros dois se mostraram sempre satisfeitos com a resolutividade do 

serviço. Aproximadamente metade dos médicos, enfermeiros (6) e ACS (3) consideram ainda, 

que fazem adaptações no serviço de saúde, quando necessário, para atender a algum problema 

do usuário.  

De acordo com Costa e Silva (2004) a resolutividade é um elemento importante para o 

estabelecimento de uma relação de confiança do usuário com os profissionais e o sistema de 

saúde e está relacionada à capacidade da equipe em resolver os principais problemas de saúde 

da comunidade. O autor observou em seu estudo que 79,0% dos profissionais consideraram 

satisfatório o desempenho da equipe em resolver os problemas de saúde da comunidade, 

próximo da resolutividade preconizada para a atenção primária que é de 80,0%. No estudo de 

Aguiar e Moura (2004), cerca de 97,0% dos usuários entrevistados consideraram que seus 

problemas eram resolvidos parcialmente pela equipe de saúde da família.      

 

Tabela 11. Aspectos do vínculo estabelecido entre profissionais e usuários segundo 

médicos/enfermeiros e ACS de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 Sim, sempre Às vezes Nunca 

Os pacientes se sentem ouvidos? N N N 

Médicos/Enfermeiros 6 4 1 

ACS 5 1 - 

Os pacientes se sentem 

confortáveis para falar? 

   

Médicos/Enfermeiros 10 - 1 

ACS 6 - - 

Os problemas são resolvidos?    

Médicos/Enfermeiros 4 7 - 

ACS 4 2 - 

 

   

Entre os profissionais de saúde, os ACS foram os que mais afirmaram conhecer bem a 

família do paciente. Em um estudo de Arcêncio (2008) os profissionais relataram conhecer a 

família do doente com tuberculose mais do que apontam os pacientes. O autor considera que 
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para os profissionais de saúde conhecer a família significa, sob o ponto de vista do modelo 

biomédico, identificar os comunicantes e registrar, sem necessariamente conhecer as suas 

singularidades, seu contexto, identificando fatores biológicos e sociais para intervir de forma 

efetiva. Observou-se que os ACS realmente se destacam nesse papel de conhecer bem todos 

os residentes no domicílio, e talvez por isso, dois usuários afirmaram que os profissionais 

conhecem bem sua família. (Tabela 12)  

Oliveira (2008) observou em seu estudo que os profissionais de saúde de unidades 

com PCT no município de São José do Rio Preto estavam preocupados com os sinais e 

sintomas dos pacientes, demonstrando pouca preocupação com as condições de vida e com 

outros problemas de saúde dos seus familiares.   

 

Tabela 12. Conhecimento sobre a família do paciente em tratamento de tuberculose segundo 

médicos/enfermeiros e ACS de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 Sim Não 

Você conhece bem a família 

do doente? 

N % N % 

Médicos/Enfermeiros 5 45,5 6 55,5 

ACS 4 66,7 2 33,3 

Total 9 52,9 8 47,1 

 

   

 Os usuários deste estudo demonstraram uma boa relação com os profissionais de saúde 

e um sentimento de confiança nos trabalhadores da unidade onde realizam tratamento para 

tuberculose.  Os fatores que mais se destacam nessa relação é a boa evolução clínica dos 

doentes e a visita domiciliar que os profissionais de saúde realizam quando os pacientes têm 

alguma necessidade.  

As visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de saúde proporcionam um maior 

conhecimento do contexto social, necessidades e singularidades dos usuários e seus 

familiares, contribuindo para a formação de vínculo entre eles (OLIVEIRA, 2008).  

 Observou-se no presente estudo que as orientações gerais sobre os problemas dos 

pacientes não alcançaram todos os usuários. Segundo Silva et al. (2007) no processo de 

educação em saúde não bastam informações, é preciso compreender a comunidade, criando 
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propostas capazes de atingir cada um de seus segmentos de acordo com suas naturezas e 

carências.  

 Já com relação às informações sobre a tuberculose há maior satisfação, o que contribui 

para que todos os usuários acreditem no tratamento diante de sua melhora clínica.  Inclusive, 

dois usuários alegaram que depois das orientações recebidas sobre a doença, seus 

conhecimentos mudaram. Isso demonstra um aspecto positivo do trabalho das equipes de 

saúde, pois de acordo com Oliveira (2008) os profissionais dão pouca ênfase às ações de 

promoção à saúde, como o fornecimento de orientações sobre a tuberculose para os doentes e 

seus familiares.   

 Fideles e Jesus (2005) observaram em seu estudo que a percepção do usuário sobre a 

doença vem carregada de estigmas e que as informações recebidas por eles são insuficientes, 

acarretando uma visão errônea do processo de cura e uso correto dos medicamentos.  

 Diante disso, considera-se que o vínculo que se estabelece entre os usuários e os 

profissionais contribui para uma maior autonomia dos doentes e faz com que eles se tornem 

co-responsáveis pela sua saúde, não delegando essa responsabilidade apenas aos profissionais 

(FIDELES; JESUS, 2005).  Assim, com o fortalecimento da relação profissional – usuário é 

possível que o tratamento da tuberculose alcance os níveis desejáveis de sucesso terapêutico.   

  

 

6.4 Contribuições do modelo de atenção à saúde adotado no PSF no controle da 

tuberculose 

 

 

O PSF, enquanto estratégia de reorganização da prática de atenção à saúde e de 

substituição do modelo tradicional5, ao mesmo tempo em que se expande não consegue 

modificar as práticas profissionais, que ainda não atendem às necessidades da prestação de 

cuidados de saúde (integralidade, visão ampliada do processo saúde-doença, formação de 

vínculos, abordagem familiar, trabalho em equipe) (GIL, 2006). Apesar dessa constatação, os 

discursos dos profissionais no estudo em tela mostram que médicos, enfermeiros e ACS 

confiam nesta estratégia para garantir um acompanhamento adequado do paciente em 

tratamento de tuberculose.  

                                                 
5 O modelo tradicional se caracteriza como “produtor de procedimentos”, com enfoque prioritário na atenção 
médica e em ações curativo/hospitalares, alimentado pelo paradigma flexneriano e baseado na lógica de atenção 
por demanda espontânea. Apresenta ainda reduzido vínculo profissional-usuário e baixa resolutividade das ações 
de saúde (ARAÚJO; ROCHA, 2006; FIGUEIREDO, 2008; FRANCO; MERHY, 2008).  
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Entre as justificativas apresentadas, de acordo com médicos e enfermeiros, destacam-

se os seguintes aspectos: 

 

Estrutura/Organização - Aspectos que favorecem: 

Tem como núcleo de trabalho a família 

Proximidade do paciente/da residência 

Vinculação ao território/meio social 

ACS como elo entre unidade e comunidade 

Equipe multiprofissional 

Visitas domiciliares 

Descentralização do PCT para o PSF 

Normatização e capacitações do PCT 

Dificuldades 

Falta estrutura  

Inadequação do que é preconizado às realidades locais 

Falta de apoio às Equipes de Saúde da Família 

 

Acolhimento/vínculo- Aspectos que favorecem: 

Promove co-responsabilidade (profissionais/família/paciente) 

Favorece o acolhimento 

Equipe conhece a família e o paciente/ o contexto familiar 

Sempre é o mesmo profissional que acompanha 

Acesso prioritário para pacientes com TB 

 

Quadro 6. Aspectos do PSF que favorecem e os que dificultam o acompanhamento adequado 

dos pacientes em tratamento de tuberculose, quanto à organização e acolhimento/vínculo, 

segundo médicos e enfermeiros de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 As falas abaixo exemplificam alguns aspectos destacados no quadro: 

 

O profissional está mais próximo do paciente, conhece a área e está vinculado ao meio social 

em que ele vive. E ainda existe o ACS como elo de ligação entre a unidade e a comunidade. 

(MÉDICO) 
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O programa (PSF) dá meios para que o acompanhamento adequado aconteça, mas alguns 

fatores dificultam colocar em prática. O PSF precisa de readequação com base na realidade. 

(ENFERMEIRO)  

É importante o paciente se sentir acolhido, amado, querido. Não criar dependência do 

paciente e sim, co-responsabilidade. (MÉDICO) 

 

 Os agentes comunitários de saúde destacaram: 

 

Estrutura/Organização - Aspectos que favorecem: 

Visita domiciliar 

Apoio da retaguarda 

Trabalho em equipe 

Busca ativa 

Coleta do escarro na USF 

Medicação na USF 

Profissionais qualificados 

Dificuldades 

Permanência do modelo “antigo” nos hábitos dos profissionais e dos usuários 

 

Acolhimento/vínculo- Aspectos que favorecem: 

Atenção aos doentes e à família 

 

Quadro 7. Aspectos do PSF que favorecem e os que dificultam o acompanhamento adequado 

dos pacientes em tratamento de tuberculose, quanto à organização e acolhimento/vínculo, 

segundo agentes comunitários de saúde de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 A compreensão dos agentes comunitários de saúde sobre o papel do PSF na atenção 

aos pacientes com tuberculose são exemplificados conforme as falas abaixo:  

 

No PSF tem como dar atenção, fazer busca ativa, estar com a família. (ACS 3) 

 

A facilidade dos exames de escarro, a medicação que chega na unidade, o médico que 

está apto para cuidar do paciente sem ele precisar se deslocar. (ACS 6) 
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O modelo pensa no profissional formado para o PSF, mas os hábitos dos profissionais 

que vêm para o PSF e se formaram no outro modelo não mudam. O usuário tem o 

modelo antigo ainda mais forte. (ACS 5)  

  

Os profissionais entrevistados (médico, enfermeiro, ACS) mostraram uma boa 

compreensão acerca das principais características da organização do Programa Saúde da 

Família, como o trabalho em equipe multiprofissional centrado na família e com vinculação 

ao meio social, realização de visitas domiciliares e a descentralização das ações do PCT. 

Além disso, os médicos e enfermeiros evidenciaram a importância do acolhimento e o 

estabelecimento de vínculo, como elementos do PSF que favorecem o tratamento da 

tuberculose, a partir de características como a co-responsabilidade, conhecimento do paciente 

e da família, acompanhamento pelo mesmo profissional, e acesso prioritário aos doentes de 

TB.  

 As falas evidenciaram também, no que se refere à organização do PSF, a importância 

do ACS como elo entre o serviço de saúde e a comunidade, corroborando com outros autores 

que destacam o papel do ACS enquanto peça fundamental no controle da tuberculose 

(CAMPINAS; ALMEIDA, 2004; SÁ et al., 2007). Outro aspecto trazido pelos profissionais 

que merece destaque é a possibilidade existente no PSF de acompanhamento do paciente 

pelos mesmos profissionais, o que de acordo com Mascarenhas (2003) favorece o 

estabelecimento do vínculo/responsabilização.  

 Entre os agentes comunitários de saúde, com relação à organização do PSF, surgiu 

ainda, a importância do apoio de uma equipe de retaguarda para os casos mais complicados, a 

realização de busca ativa como parte do trabalho no PSF, exames laboratoriais e entrega de 

medicamentos descentralizados e profissionais capacitados. Na categoria 

acolhimento/vínculo, esses profissionais destacaram apenas a possibilidade de atenção aos 

doentes e seus familiares no Programa Saúde da Família.   

 Todos os profissionais destacaram dificuldades quando compararam o modelo 

preconizado pelo PSF e a realidade das unidades de saúde. Os médicos e enfermeiros se 

referiram principalmente à falta de estrutura mínima nos serviços, a inadequação do que é 

preconizado às realidades locais e a falta de apoio às equipes. Para um agente comunitário de 

saúde um dos grandes entraves para a mudança das práticas de saúde no PSF é a persistência 

do modelo tradicional nos hábitos dos profissionais de saúde e dos usuários.  

 De acordo com Oliveira e Marcon (2007b) no novo modelo de assistência preconizado 

no PSF, o processo de trabalho exige um profissional com qualificação e perfil diferenciados, 
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já que a ênfase deixa de ser em procedimentos técnicos para se dar em torno da inter-relação 

equipe/comunidade/família e equipe/equipe.  

 

 

6.5 Sugestões/comentários para a melhoria do atendimento 

  

 

 Em relação ao trabalho da própria equipe, médicos, enfermeiros e ACS descreveram 

aspectos que consideraram importantes para a qualidade da assistência prestada ao doente 

com tuberculose: 

 

Médicos/enfermeiros 

Prioridade aos casos de TB 

Cumprimento dos protocolos do MS 

O Trabalho dos ACS (sensibilizados, comprometidos, identificam o SR precocemente) 

Equipe comprometida e responsável 

Integração com a comunidade 

Co-responsabilidade (profissionais/paciente/família) 

Profissionais qualificados, dedicados e disponíveis para o doente e sua família  

Escuta 

Vínculo com o paciente 

 

Quadro 8. Aspectos do trabalho da equipe de saúde da família que favorecem uma assistência 

de qualidade aos doentes com tuberculose segundo médicos e enfermeiros de três USF. 

Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 
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ACS 

Prioridade aos casos de TB 

Agilidade no diagnóstico e na solução de problemas 

Bom atendimento dos médicos 

Trabalho em equipe 

Bom relacionamento na equipe e entre esta e a comunidade 

Visitas domiciliares e grupos de boa qualidade 

           

Quadro 9. Aspectos do trabalho da equipe de saúde da família que favorecem uma assistência 

de qualidade aos doentes com tuberculose segundo agentes comunitários de saúde de três 

USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

               

Já os usuários quando perguntados sobre o que mais gostam no atendimento, 

destacaram: o bom atendimento; o fornecimento de cesta básica e de vale transporte; a 

garantia de consulta e remédio; e a preocupação dos profissionais com sua saúde.  

 

Quando passo, eles perguntam como estou. (USUÁRIO 3)  

   

Os discursos desses profissionais são semelhantes no que diz respeito à sensibilização 

e ao comprometimento dos profissionais da equipe de saúde, onde os médicos e enfermeiros 

destacam o trabalho do ACS na identificação precoce dos sintomáticos respiratórios, e por sua 

vez os ACS se referem ao bom atendimento do médico. Outros aspectos que coincidem nas 

falas são: a integração entre a equipe e desta com a comunidade e a prioridade aos casos 

suspeitos e em tratamento de tuberculose no acesso ao serviço de saúde.  

 Os médicos e enfermeiros destacam ainda, o respeito às normas do PCT, a co-

responsabilidade, a qualificação dos profissionais, a escuta e o estabelecimento de vínculo 

com o paciente. Para os ACS a agilidade no diagnóstico e na solução dos problemas, e as 

atividades de visitas domiciliares e as ações educativas em grupos, representam aspectos 

importantes que contribuem para a qualidade do trabalho das suas equipes de saúde.  

 O comprometimento dos profissionais, a integração com a comunidade, a escuta e o 

vínculo, destacados pelos profissionais, podem contribuir para a percepção dos usuários de 

que os profissionais demonstram preocupação com a sua saúde. Sendo este um aspecto 

importante na qualidade do atendimento segundo os usuários. Os pacientes destacaram ainda, 

como aspectos positivos do atendimento nas unidades de saúde da família, o fornecimento de 
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auxílio ou incentivo para alimentação e transporte e a garantia de acesso à consulta e à 

medicação. Este último pode ser reforçado na fala dos profissionais quando dizem que dão 

prioridade ao doente com tuberculose no serviço de saúde. 

 Silva et al. (2007) destacam como relevante e decisivo o fornecimento gratuito dos 

medicamentos para o controle da tuberculose e apontam que as principais fragilidades 

verificadas no tratamento supervisionado estavam relacionadas à falta de incentivos, a 

centralização do apoio laboratorial e conseqüente dificuldade de acesso aos exames e o 

estigma da doença. Com relação aos incentivos, Terra (2007) refere que embora a cesta básica 

tenha sido apontada como positiva na adesão ao tratamento de tuberculose, alguns 

profissionais relatam que a distribuição irregular atua de forma negativa, muitas vezes 

provocando o constrangimento da equipe perante os pacientes e familiares.   

 Segundo Silva et al. (2007) a disponibilidade de incentivos e benefícios não é por si só 

suficiente para atender completamente às necessidades dos usuários, mas faz parte de uma 

série de fatores que se somam para garantir a efetivação da Estratégia DOTS e conseqüente 

controle da tuberculose.  

 Arcêncio (2008) verificou que usuários e profissionais de saúde compartilhavam da 

mesma satisfação com os serviços prestados no atendimento ao paciente com tuberculose em 

centros de referência. O autor destaca que a satisfação com o atendimento é determinante na 

acessibilidade e na adesão do paciente ao tratamento.  

 No estudo de Fideles e Jesus (2005) os usuários mostraram-se satisfeitos com o 

atendimento oferecido em um Programa de Controle da Tuberculose em Rondônia, 

principalmente em relação ao vínculo profissional-usuário, facilidade de agendamento das 

consultas e de realização de exames, distribuição gratuita da medicação e apoio do serviço 

social.  

Sobre as atividades ou ações que os profissionais acham que deveriam ser feitas para 

melhorar o atendimento, destacam-se:   
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Médicos/enfermeiros 

Realizar planejamento para as ações do PCT 

Aumentar o número de ACS/reduzir áreas descobertas 

Implantar fluxo diário de coleta de escarro para o laboratório 

Reduzir o número de equipes por unidade 

Realizar capacitações 

Ter área para palestras na unidade 

Intensificar ações educativas (fazer campanhas/mutirões/palestras/busca ativa na 

comunidade) 

Enfrentar o preconceito/vergonha da doença na comunidade 

Melhorar triagem/acolhimento na entrada da USF 

Sistematizar/regularizar as consultas subseqüentes 

Melhorar o TS/DOTS com real acompanhamento do ACS 

Reduzir as deficiências no acompanhamento e registro de dados 

Realizar discussão de casos entre os profissionais 

 

Quadro 10. Atividades que podem melhorar o atendimento ao doente com tuberculose 

segundo médicos e enfermeiros de três USF. Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

ACS 

Maior agilidade no resultado do exame de escarro 

Garantia de cesta básica para os pacientes 

Fornecimento de material educativo/ilustrativo 

Fazer grupos educativos para os pacientes e familiares 

Realizar palestras na comunidade 

Maior integração entre os profissionais da equipe 

Maior apoio à família do doente 

 

Quadro 11. Atividades que podem melhorar o atendimento ao doente com tuberculose 

segundo agentes comunitários de saúde de três USF.  Distrito Sanitário III, Recife, PE, 2009. 

 

 Entre os usuários apenas um fez considerações, destacando que a unidade de saúde da 

família precisa melhorar no que se refere ao atendimento dos médicos, tanto na sua 

quantidade quanto na qualidade, alegando que além de terem poucos profissionais, os que 
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estão na unidade não gostam de atender “extras”, apenas aqueles pacientes que estão 

agendados.  

 Os aspectos negativos identificados no PCT por doentes com tuberculose no estudo de 

Fideles e Jesus (2005) foram: estrutura física inadequada, longa espera no corredor pela 

consulta médica e necessidade de mais profissionais para o atendimento. Neste último aspecto 

os usuários solicitam mais médicos para atender os pacientes.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O Programa de Controle da Tuberculose (PCT) está baseado em ações de vigilância 

epidemiológica, prevenção e controle de casos, e com a expansão do Programa Saúde da 

Família o PCT passa a ser fundamentado na descentralização e horizontalização dessas ações 

(SANTOS, 2007). Espera-se que os profissionais das Unidades de Saúde da Família, através 

de uma atuação inter e multidisciplinar, se responsabilizem pela integralidade das ações na 

sua área de abrangência (SCHIMITH; LIMA, 2004) e estabeleçam uma relação baseada no 

acolhimento e vínculo com o usuário, visando entre outras ações, o controle de doenças como 

a tuberculose.   

 Concluiu-se com este estudo que os profissionais de saúde das unidades analisadas, 

especialmente os ACS, apresentam um bom tempo de experiência no Programa de Controle 

da Tuberculose. Ainda assim, percebeu-se que algumas ações não são desenvolvidas de forma 

satisfatória. Umas dependem da organização do trabalho das equipes de saúde, e outras estão 

relacionadas à estruturação do PCT, enquanto política de saúde.  

 Observou-se que a garantia do acesso ao atendimento aos sintomáticos respiratórios e 

pacientes com tuberculose é priorizada pelos profissionais das unidades, apesar de haver 

algumas dificuldades, como no transporte das amostras de escarro para exame de 

baciloscopia, ausência de esquema para início imediato do tratamento de pacientes bacilíferos, 

desorganização na rotina do acompanhamento do paciente e irregularidade no fornecimento 

de cesta básica.  

 Em relação ao apoio laboratorial ficou evidente na fala dos sujeitos o reconhecimento 

da importância da realização do exame anti-HIV nos pacientes com tuberculose, visando a 

identificação precoce da co-infecção, identificando ainda a necessidade de agilidade do 

resultado, com destaque para a implantação do teste rápido nas unidades de PSF. Percebeu-se 

que os profissionais sabem da necessidade deste exame na rotina do atendimento no PCT e 

que estão capacitados para o aconselhamento pré e pós teste.  

É ainda de extrema importância para as ações de planejamento, monitoramento e 

avaliação das ações de controle da tuberculose, um sistema de registro e processamento de 

dados eficiente. A precária organização das equipes para o preenchimento dos dados nos 

instrumentos de registro e posterior análise e discussão compromete a qualidade do 

atendimento, já que podem faltar informações importantes para o devido acompanhamento do 
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paciente; assim como para a gestão do programa, que terá dificuldades para avaliar as ações 

realizadas.  

Outro aspecto que se destaca na organização de um serviço que acompanha pacientes 

com tuberculose, é que as ações sejam baseadas na estratégia TS/DOTS. O TS/DOTS 

apresenta-se como uma importante estratégia para aumentar a adesão do paciente ao 

tratamento através do fortalecimento das relações de vínculo. Para isso, a observação da 

ingestão do medicamento deve estar associada a outras condições favoráveis, como o 

fornecimento de alimentação e vale-transporte, visitas domiciliares freqüentes, acesso 

facilitado ao atendimento, medicamentos e exames etc. Nas unidades estudadas o TS/DOTS 

não é realizado de forma única e é percebido diferentemente por cada profissional de saúde. 

Percebeu-se que essas ações não estão organizadas em todas as unidades.  

Foi observado também que os ACS desempenham um papel importante nas ações de 

controle da doença, inclusive no fortalecimento da estratégia DOTS, mas nessas unidades 

nenhum dos pacientes, apesar de apresentarem a forma pulmonar positiva, realizou o 

tratamento supervisionado.  

O PSF possibilita que o profissional de saúde tenha a compreensão da família de 

forma integral e em seu espaço social, reconhecendo que nesse ambiente ocorrem interações e 

conflitos que influenciam a saúde das pessoas (OLIVEIRA; MARCON, 2007b). Mais uma 

vez os ACS destacam-se, realizando visitas domiciliares aos pacientes em tratamento de 

tuberculose, diferentemente dos médicos e enfermeiros que, conforme foi observado, visitam 

os domicílios em casos que apresentam alguma dificuldade no decorrer do tratamento.  

O acolhimento e o vínculo, aspectos do atendimento ao paciente com tuberculose 

observados no estudo, são determinantes na satisfação dos usuários. Nesse caso, a escuta 

apresentou-se como uma questão que precisa ser priorizada nas consultas, dando tempo para o 

paciente falar de suas preocupações e problemas, estejam eles relacionados à doença ou não. 

A resolutividade é outro aspecto que necessita de aprofundamento, pois nesse estudo só foi 

possível observar que nem todos os profissionais e pacientes consideram que os problemas 

dos usuários são resolvidos ou encaminhados adequadamente. Ainda assim, os pacientes 

mostraram-se satisfeitos com o atendimento e apresentaram uma boa relação com os 

profissionais das unidades e um sentimento de confiança. 

O estudo reforçou também a importância das ações de educação em saúde e de 

orientação dos doentes sobre questões relacionadas à doença a ao tratamento, possibilitando 

mudanças de atitude e contribuindo para a adesão dos mesmos ao tratamento.   
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 Por fim, considera-se que os resultados reforçaram o papel das equipes do PSF no 

controle da tuberculose, pois através do trabalho interdisciplinar e centrado na família é 

possível realizar ações mais condizentes com a realidade local, de forma descentralizada. 

 Evidenciou-se que ainda há muito que melhorar no acompanhamento desses pacientes 

para que o modelo de atenção à saúde preconizado no Programa Saúde da Família se 

estabeleça. Entretanto, avanços puderam ser verificados tanto em aspectos da organização da 

atenção aos doentes, quanto nos que se referem diretamente ao atendimento, principalmente 

na relação profissional-usuário.  
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APÊNDICE 1 – Entrevista com informante-chave 
 

QUESTIONÁRIO A 

INFORMANTE CHAVE 

 

Título da pesquisa: ATENÇÃO BÁSICA AOS DOENTES COM TUBERCULOSE: 

COMPONENTES ORGANIZACIONAIS E DO ATENDIMENTO 

Data da Entrevista:  ____/____/____    Hora: __________ 

 

COMPONENTES ORGANIZACIONAIS DA ATENÇÃO AOS DOENTES COM TUBERCULOSE 

1. Equipe de Saúde e Capacitação 

1. Quais são os profissionais da equipe que acompanham os pacientes no tratamento da tuberculose?  

 

2. Que profissionais realizaram capacitação em tuberculose? 

(   ) Médico (a)      (   ) Enfermeiro (a)     (   ) ACS    (   ) Auxiliar enfermagem 

(   ) Cirurgião-dentista    (   ) ACD/THD  (   ) Outros ______________________ 

3. Qual o conteúdo dessas capacitações? 

(   ) Diagnóstico e tratamento da TB 

(   ) Sistema de informação (SINAN) 

(   ) Estratégia DOTS 

(   ) Co-infecção TB-HIV 

(   ) Outros _____________________ 

4. Você identifica outras necessidades dos profissionais para capacitações com relação à tuberculose?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

Quais? 

2. Acesso Organizacional e Geográfico 

2.1 Acesso ao Atendimento 
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5. Quem faz a marcação para o atendimento dos pacientes com suspeita de tuberculose? 

(   ) ACS 

(   ) Médico (a) 

(   ) Enfermeiro (a) 

(   ) Na unidade, com qualquer profissional 

(   ) Outros ________________________ 

6. Algum paciente deixa a unidade sem ter sido atendido? 

(   ) Sim   (    ) Não  

7. Quando confirmada a doença, qual o tempo de espera entre a marcação e a 1ª consulta? _____________ 

8. Como é feita a marcação das consultas subseqüentes? 

9. A distância geográfica entre esta unidade e a moradia dos pacientes é um fator limitante ao 

atendimento? 

(   ) Sim     (   ) Não   

2.2 Referência e Contra-Referência 

10. Quantas Unidades de Referência para tuberculose existem na sua área de abrangência? 

11. É fácil conseguir uma consulta com o especialista na referência? 

(   ) Sempre  

(   ) Frequentemente 

(   ) Às vezes  

(   ) Poucas vezes 

(   ) Nunca 

12. O encaminhamento para o especialista em Tuberculose se faz: 

(   ) Pela central de marcação de consultas especializadas, com cota de consulta para cada USF  

(   ) Por orientação verbal ao paciente  

(   ) Por ficha de referência e contra-referência  

(   ) Por relatório completo do caso  

(   ) Por contato pessoal com colega de outra instituição  

(   ) Outros: ____________________________________  

13. A USF recebe informação de contra-referência dos pacientes encaminhados?  

(   ) Nunca  

(   ) Sempre  

(   ) Às vezes  

(   ) As informações são relatadas pelo paciente verbalmente  
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14. A unidade utiliza algum instrumento padronizado para referência e contra-referência? 

(   ) Sim   (   ) Não 

15. Quais as principais dificuldades na referência e na contra-referência? 

3. Acesso aos Medicamentos 

16. Há disponibilidade de medicamentos na unidade?   

(   ) Sim    (    ) Não 

17. Há regularidade no fornecimento da medicação? 

(   ) Sim    (    ) Não 

4. Apoio Laboratorial 

18. Quantos exames (baciloscopia de escarro) são realizados por mês na unidade? ___________________ 

19. Como são organizados os dias de coleta e transporte do material para exame?  

20. Qual é o tempo de espera do resultado do exame? _______________________________________ 

21. Como você considera esse tempo: 

(   ) Muito longo 

(   ) Longo 

(   ) Regular 

(   ) Curto 

(   ) Muito curto 

22. Que avanços ocorreram em relação ao apoio laboratorial? 

 

23. Que dificuldades você observa em relação ao apoio laboratorial? 

 

5. Sistema de Registro e Análise de Dados 

24. Qual é (quais são) o profissional que preenche os instrumentos de registro da tuberculose (Livros, 

Boletins etc)? 

(   ) Médico (a) 

(   ) Enfermeiro (a) 

(   ) Agente Comunitário de Saúde 

(   ) Outros: __________________________________ 

25. Na unidade existe rotina de análise das informações produzidas pelos sistemas de informação? 

(   ) Sim    (   ) Não 
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26. Quais são as dificuldades no registro e na análise dos dados? 

 

 

 

27. Que avanços você identifica com relação ao sistema de informação? 
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APÊNDICE 2 – Entrevista com médicos e enfermeiros 
 

QUESTIONÁRIO B 

MÉDICO E ENFERMEIRO 

 

Título da pesquisa: ATENÇÃO BÁSICA AOS DOENTES COM TUBERCULOSE: 

COMPONENTES ORGANIZACIONAIS E DO ATENDIMENTO 

Data da Entrevista:  ____/____/____    Hora: ________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL  

1. Sexo: 

2. Idade:                             

3. Profissão: 

4. Unidade de Saúde: 

5. Tempo de trabalho com Tuberculose: 

6. Você participou de capacitações em Tuberculose? 

7. Caso tenha realizado, qual a sua avaliação? 

 
COMPONENTES DO ATENDIMENTO AO PACIENTE COM TUBERCUL OSE 

1. Ações de Detecção 

8. Você realiza ações de identificação de pessoas com sintomas de tuberculose na rotina do seu trabalho no 

PSF? 

(    ) Sim 

(    ) Não   

9. Caso sim, como é feita a identificação de sintomáticos respiratórios? 

(    ) Busca ativa na comunidade 

(    ) Busca ativa na unidade 

(    ) Avaliação de contatos 

(    ) Demanda espontânea 

(    ) Outros ________________ 

2. Consultas 

10. Você realiza consulta aos pacientes com tuberculose? 

(    ) Sim 

(    ) Não   



94 
 

 

11. Caso sim, em que fase (s) do tratamento é realizada a consulta? 

(   ) Apenas no início 

(   ) No início e no fim do tratamento 

(   ) Durante todo o tratamento, quando há necessidade 

(   ) As consultas são agendadas mensalmente 

12. Você realiza a convocação dos comunicantes?  

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

13. Caso sim, como? 

3. Acesso aos Medicamentos 

14. Você dispensa o medicamento para o doente? 

(    ) Sim 

(    ) Não   

15. Você orienta o doente quanto ao uso dos medicamentos, esclarecendo dúvidas e mitos? 

(    ) Sim  

(    ) Não   

16.Você se certifica de que o paciente entendeu todas as suas recomendações? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

4. Tratamento Supervisionado 

17. É realizado o tratamento supervisionado (TS/DOTS)? 

(   ) Sim   (   ) Não 

18. Quais são os critérios para inclusão do paciente no TS/DOTS? 

19. Quem realiza a observação? 

20. Qual a rotina do tratamento supervisionado em cada fase do tratamento? 

21. É utilizada a ficha padronizada na observação da tomada do medicamento? 

(    ) Sim 

(    ) Não   

5. Apoio Laboratorial 
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22. Você solicita exame de escarro de controle para os pacientes bacilíferos? 

(    ) Sim  

(    ) Não   

23. Qual a periodicidade do exame de escarro para controle do tratamento? 

(    ) Mensal 

(    ) Bimensal 

(    ) Esporadicamente 

(    ) Apenas no final do tratamento 

24. Quais as principais dificuldades para realização do exame de controle? 

25. Você solicita/aconselha o exame anti-HIV para todos os doentes em tratamento de tuberculose? 

(    ) Sim  

(    ) Não   

26. Que dificuldades você identifica na realização deste exame? 

27. Que avanços já ocorreram? 

6. Visitas Domiciliares 

28. Você realiza visita domiciliar aos pacientes com tuberculose? 

(   ) Sim, em todos os casos 

(   ) Sim, apenas em algumas situações. Quais: ________________________________________________ 

(   ) Não 

7. Ações Educativas 

29. Você realiza ações educativas sobre a tuberculose? 

(    ) Sim    (    ) Não 

30. Caso sim, onde são realizadas? 

(   ) Durante as consultas 

(   ) Na sala de espera 

(   ) Nos grupos existentes na unidade 

(   ) Durante as visitas domiciliares 

(   ) Em outros aparelhos sociais na comunidade (igreja, associações, etc) 

(   ) Em campanhas 

(   ) Outros: __________________________________________________ 

31.Caso sim, com que freqüência? 

8. Abandono de Tratamento 
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32. Você realiza busca ativa do paciente quando ele falta a uma consulta agendada ou deixa de pegar o 

medicamento? 

(   ) Sim, sempre  

(   ) Às vezes   

(   ) Nunca 

33. Que outros profissionais realizam? 

(   ) Médico (a) 

(   ) Enfermeiro (a) 

(   ) Agente Comunitário de Saúde 

(   ) Outros: _______________________________ 

34. Você utiliza alguma estratégia para convocar os doentes em abandono de tratamento? 

(    ) Sim  

(    ) Não   

35. Que estratégias são essas? 

9. Acolhimento 

36. Você acha que a unidade atende bem os doentes com tuberculose? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

 

37. Você costuma ouvir outros problemas (além da doença) do paciente? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

38. O tempo oferecido na consulta é suficiente para o paciente falar sobre outras preocupações ou 

problemas, relacionados ou não, à tuberculose? 

(    ) Sim  

(    ) Não   

39. Você procura saber se o paciente tem realmente condições (culturais e/ou financeiras) de seguir suas 

orientações/prescrições? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 
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40. As soluções apresentadas ao problema da tuberculose são acordadas em conjunto com o paciente? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

41. Você está satisfeito com o atendimento que oferece ao paciente em tratamento? 

(    ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

10. Vínculo 

42. Você acha que os pacientes se sentem ouvidos em seus problemas? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

43. Você acha que os pacientes se sentem confortáveis para falar sobre seus problemas com você?  

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca  

44. Os problemas apresentados pelos pacientes são resolvidos ou encaminhados adequadamente? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

45. Você acha que conhece bem a família do paciente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

46. A partir dos problemas dos pacientes, o serviço de saúde montou alguma atividade para melhorar o 

atendimento? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

CONTRIBUIÇÕES DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE ADOTADO NO PSF 

47. Você acha que o modelo de trabalho adotado no PSF possibilita que o profissional de saúde acompanhe 

adequadamente o paciente? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Por quê? 
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SUGESTÕES PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO  

48. Que aspectos do trabalho da sua equipe você considera de maior importância para uma assistência 

adequada aos pacientes em tratamento de tuberculose? 

 

 

 

49. Que outras atividades /ações você acha que deveria realizar para melhorar o atendimento? 
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APÊNDICE 3 – Entrevista com agentes comunitários de saúde 
 

QUESTIONÁRIO C 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Título da pesquisa: ATENÇÃO BÁSICA AOS DOENTES COM TUBERCULOSE: 

COMPONENTES ORGANIZACIONAIS E DO ATENDIMENTO 

Data da Entrevista:  ____/____/____    Hora:________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL  

1. Sexo: 

2. Idade:                             

3. Unidade de Saúde: 

4. Tempo de trabalho com Tuberculose: 

5. Participou de capacitações para desenvolver atividades em Tuberculose? 

6. Caso tenha realizado, qual a sua avaliação? 

 
COMPONENTES DO ATENDIMENTO AO PACIENTE COM TUBERCUL OSE 

1. Ações de Detecção 

7. Você realiza ações de identificação de pessoas com sintomas de tuberculose na rotina do seu trabalho no 

PSF? 

(    ) Sim 

(    ) Não   

8. Que ações você realiza quando identifica um sintomático respiratório? 

(    ) Orienta quanto à coleta de escarro 

(    ) Entrega pote para coleta do escarro 

(    ) Registra o caso suspeito no livro de Sintomático Respiratório 

(    ) Agenda consulta com médico (a) ou enfermeiro (a) 

(    ) Outros: ______________________________________ 

 

2. Tratamento Supervisionado 

9. Você realiza o tratamento supervisionado? 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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10. Que critérios são utilizados para incluir o paciente na dose supervisionada? 

11. Onde é realizada a dose supervisionada? 

12. Qual é a freqüência com que você observa a tomada do medicamento na primeira e na segunda fase do 

tratamento? 

13. Você utiliza a ficha/cartão de acompanhamento da tomada diária da medicação (padronizada)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

14. Você identifica alguma dificuldade na realização do tratamento supervisionado? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

15. Você acredita que o tratamento supervisionado melhora a adesão do paciente ao tratamento? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Por quê? 

3. Visitas Domiciliares 

16. Você realiza visita domiciliar para os pacientes que estão em tratamento de tuberculose? 

(    ) Sim 

(    ) Não   

17. Qual a periodicidade da visita domiciliar? 

(    ) Apenas quando há necessidade 

(    ) Mensal 

(    ) Semanal 

(    ) Diária 

(    ) Outra: ___________________ 

4. Ações Educativas 

18. Você realiza ações educativas? 

(    ) Sim.  

(    ) Não  
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19. Caso sim, onde são realizadas? 

(   ) Durante as consultas 

(   ) Na sala de espera 

(   ) Nos grupos existentes na unidade 

(   ) Durante as visitas domiciliares 

(   ) Em outros aparelhos sociais na comunidade (igreja, associações, etc) 

(   ) Em campanhas 

(   ) Outros: ________________________________________________ 

 

5. Abandono de Tratamento 

20. O que você faz nos casos de pacientes que abandonam tratamento? 

6. Acolhimento 

21. Você acha que a unidade atende bem os doentes com tuberculose? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

22. Você costuma ouvir outros problemas (além da doença) do paciente? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

23. Você está satisfeito com o atendimento que oferece ao paciente em tratamento? 

(    ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

Por quê? 

7. Vínculo 

24. Você acha que os pacientes se sentem ouvidos em seus problemas? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca  
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25. Você acha que os pacientes se sentem confortáveis para falar sobre seus problemas com você?  

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

26. Os problemas apresentados pelos pacientes são resolvidos ou encaminhados adequadamente? 

(    ) Sim, sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

27. Você acha que conhece bem a família do paciente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

28. A partir dos problemas dos pacientes, o serviço de saúde montou alguma atividade para melhorar o 

atendimento? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

CONTRIBUIÇÕES DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE ADOTADO NO PSF 

29. Você acha que o modelo de trabalho adotado no PSF possibilita que o profissional de saúde 

acompanhe adequadamente o paciente? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Por quê? 

SUGESTÕES PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO  

30. Que aspectos do trabalho da sua equipe você considera de maior importância para uma assistência 

adequada aos pacientes em tratamento de tuberculose? 

 

 

 

31. Que outras atividades /ações você acha que deveria realizar para melhorar o atendimento? 
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APÊNDICE 4 – Entrevista com pacientes em tratamento de tuberculose 
 

QUESTIONÁRIO D 

USUÁRIOS 

 

Título da pesquisa: ATENÇÃO BÁSICA AOS DOENTES COM TUBERCULOSE: 

COMPONENTES ORGANIZACIONAIS E DO ATENDIMENTO 

Data da Entrevista: ____/____/____   Hora: _________________ 

Início do tratamento: ____/____/____  Forma clínica da doença: _________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM TRATAMENTO 

1. Sexo: 

2. Idade:  

3. Escolaridade: 

4. Profissão/Ocupação:                            

5. Unidade de Saúde:  

 
COMPONENTES ORGANIZACIONAIS DA ATENÇÃO AOS DOENTES COM TUBERCULOSE 

1. Acesso Organizacional e Geográfico 

1.1 Acesso ao Atendimento 

6. Entre a sua casa e a unidade de saúde, o tempo gasto é: 

(    ) Muito grande 

(    ) Grande 

(    ) Regular 

(    ) Pequeno 

(    ) Nenhum 
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7. Qual o tipo de transporte que utiliza para chegar à USF? 

(    ) Carro 

(    ) Moto 

(    ) Ônibus 

(    ) Bicicleta 

(    ) À pé 

(    ) Outros ___________________ 

8. Você considera o caminho até a USF: 

(    ) Muito difícil 

(    ) Difícil 

(    ) Média dificuldade 

(    ) Fácil 

(    ) Muito fácil 

9. Quem faz a marcação da consulta? 

(   ) ACS 

(   ) Médico (a) 

(   ) Enfermeiro (a) 

(   ) Na unidade, com qualquer profissional 

(   ) Outros ________________________ 

10. Quanto tempo você espera na unidade para ser atendido no dia da consulta? ____________ 

11. Em sua opinião, o tempo de espera é: 

(    ) Muito grande 

(    ) Grande 

(    ) Regular 

(    ) Pequeno 

(    ) Nenhum 

1.2 Referência e Contra-Referência 

12. Você foi encaminhado para outro médico fora dessa unidade? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

13. Por que você foi encaminhado para esse outro médico? 
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14. Como foi marcada a consulta para a outra unidade? 

(    ) Através da unidade 

(    ) Pessoalmente 

(    ) Através do telefone 

(    ) Outros: _________________________________ 

15. Você teve dificuldade para conseguir o atendimento? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

COMPONENTES DO ATENDIMENTO AO PACIENTE COM TUBERCUL OSE 

1. Consultas 

16. Suas consultas com o médico são agendadas com que freqüência? 

(   ) Apenas no início 

(   ) Durante todo o tratamento, quando há necessidade 

(   ) As consultas são agendadas mensalmente 

(   ) Outros: _________________________ 

17. As consultas de enfermagem são realizadas com que frequência? 

(   ) Apenas no início 

(   ) Durante todo o tratamento, quando há necessidade 

(   ) As consultas são agendadas mensalmente 

(   ) Outros: _________________________ 

18. Quantas pessoas residem no seu domicílio? ____________ 

19. E quantas foram examinadas? ______________ 

2. Acesso aos Medicamentos 

20. Você foi orientado por um profissional da unidade sobre como deveria tomar os medicamentos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

21. Você teve alguma dificuldade em relação à tomada dos medicamentos? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

22. Houve atraso ou falta de medicamento? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

3. Tratamento Supervisionado 
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23. Você foi informado sobre o tratamento supervisionado? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

24. Você faz tratamento supervisionado? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

25. Onde é feita a dose supervisionada? 

(    ) No domicílio 

(    ) Na USF 

(    ) Outros: ________________________ 

26. Quem observa a tomada do medicamento? 

(    ) ACS 

(    ) Médico 

(    ) Enfermeiro 

(    ) Outros: ________________________ 

27. Quantas vezes na semana alguém observa você tomando sua medicação? _________ 

4. Apoio Laboratorial  

28. Você realizou algum exame durante o tratamento da Tuberculose? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

29. Você foi orientado para realizar exames de escarro todo mês? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

30. Você teve dificuldade para realizar os exames? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

5. Visitas Domiciliares 

31. Você recebeu/ recebe visita domiciliar durante o tratamento? 

(    ) Sim  

(    ) Não 
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32. Que profissionais realizaram visita domiciliar? 

(   ) Médico 

(   ) Enfermeiro 

(   ) ACS 

(   ) Outros: ________________________ 

6. Ações Educativas 

33. Você participou de alguma atividade educativa (grupo, palestras, rádio comunitária, panfletos, etc) 

sobre tuberculose?  

(    ) Sim  

(    ) Não 

34. Você acha que essas atividades são: 

(    ) Importante para conhecer melhor a doença 

(    ) Importante para diminuir o preconceito  

(    ) Não mudou quase nada 

(    ) Não traz benefício nenhum 

(    ) Outros: __________________________ 

7. Abandono de Tratamento 

35. Quando você falta a uma consulta agendada, é procurado por algum profissional da USF? 

(    ) Sim, sempre. Quem: ________________________ 

(    ) Às vezes. Quem: ___________________________ 

(    ) Nunca 

(    ) Sempre comparece às consultas 

36. Quando você deixa de pegar o medicamento, alguém da unidade o procura? 

(    ) Sim, sempre. Quem: ________________________ 

(    ) Às vezes. Quem: ___________________________ 

(    ) Nunca 

(    ) Sempre pega os medicamentos 

37. Você teve ou tem vontade de abandonar o tratamento? 

(    ) Sim. Por quê?  

(    ) Não 

38. A equipe de saúde já fez alguma coisa para evitar que você abandonasse o tratamento?  

(    ) Sim. O quê?  

(    ) Não 
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8. Acolhimento 

39. Você considera o atendimento na USF: 

(    ) Muito bom 

(    ) Bom 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

(    ) Péssimo 
40. O médico/enfermeira faz perguntas sobre outros problemas de saúde que você tem? 

(   ) Sim, sempre  

(   ) Às vezes   

(   ) Nunca 

41. O médico ou enfermeira oferece tempo suficiente para você falar sobre suas preocupações ou 

problemas? 

(   ) Sim, sempre  

(   ) Às vezes   

(   ) Nunca 

42. Você está satisfeito com o atendimento dos profissionais? 

(   ) Muito satisfeito  

(   ) Satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

Por quê? 

9. Vínculo 

43. Durante as consultas você se sente confortável para falar sobre suas preocupações ou problemas? 

(   ) Sim, sempre  

(   ) Às vezes   

(   ) Nunca 

44. Você foi orientado sobre seus problemas? 

(   ) Sim, sempre  

(   ) Às vezes   

(   ) Nunca 
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45. Você acha que seus problemas são resolvidos ou encaminhados adequadamente? 

(   ) Sim, sempre  

(   ) Às vezes   

(   ) Nunca 

46. Você está satisfeito (a) com as orientações que recebe sobre sua doença? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

47. Durante o tratamento seu conhecimento sobre a doença mudou? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

48. Você acredita na eficácia/resultado do tratamento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê? 

49. Você confia nos profissionais da USF?: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê? 

50. Como você considera sua relação com os profissionais da USF? 

(  ) Muito boa 

(  ) Boa 

(  ) Regular 

(  ) Ruim  

(  ) Péssima 

51. Você acha que os profissionais da Unidade conhecem bem a sua família? 

(    ) Sim  

(    ) Não  

 SUGESTÕES PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO  

52. O que mais gosta no atendimento da equipe de saúde? 

 

53. O que acha que tem que ser melhorado? 
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