
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

Ferracio, Marcio; Almeida Cruz, Rafael; Minéo Biagolini, Rosangela Elaine

Tratamento Supervisionado da Tuberculose: a opinião da equipe do Programa Saúde da Família

Saúde Coletiva, vol. 4, núm. 14, abril-maio, 2007, pp. 55-61

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84201406

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84201406
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84201406
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=6813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84201406
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


 Saúde Coletiva 2007;04(14):55-61 55

Doenças transmissíveis 
Ferracio M, Cruz RA, Biagolini REM. Tratamento Supervisionado da Tuberculose: a opinião da equipe do Programa Saúde da Família

Tratamento Supervisionado da Tuberculose: 
a opinião da equipe do Programa 
Saúde da Família

Recebido: 11/12/2006
Aprovado: 05/03/2007

Marcio Ferracio 
Enfermeiro   
ferracio@terra.com.br 

Rafael Almeida Cruz  
Enfermeiro
and-justece@bol.com.br

Rosangela Elaine Minéo Biagolini 
Enfermeira Sanitarista. Mestre em Enfermagem em Saúde Coletiva.
Membro do NESCOF/UNINOVE
Docente do Centro Universitário Nove de Julho
romineo@uninove.br

55a61-saude da familia.indd   55 29.03.07   17:29:42



Doenças transmissíveis 
Ferracio M, Cruz RA, Biagolini REM. Tratamento Supervisionado da Tuberculose: a opinião da equipe do Programa Saúde da Família

56 Saúde Coletiva 2007;04(14):55-61 

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa, 
causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também de-

nominado de bacilo de Koch, que se propaga através do ar, 
por meio de gotículas contendo os bacilos 
expelidos por um doente com tuberculose 
pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz 
alta. Quando essas gotículas são inaladas 
por pessoas sadias, provocam a infecção 
tuberculosa e o risco de desenvolver a do-
ença. Uma vez infectada, a pessoa pode 
desenvolver a doença em qualquer fase da 
vida, no entanto, apenas 10% das pessoas 
infectadas adoecem, metade delas durante 
os dois primeiros anos após a infecção e a 
outra metade ao longo de sua vida1.

Na maioria dos casos, o bacilo da tu-
berculose acomete os pulmões, mas tam-
bém pode atingir os gânglios, rins, ossos, 
meninges ou outros locais do organismo2.

A propagação da tuberculose está in-
timamente ligada às condições de vida da 
população. Prolifera em áreas de grande 
concentração humana, atingindo pessoas 
que vivem em más condições de habitação 
e saneamento, onde coexistem a fome, a 
desnutrição e a miséria. Por isto, a sua in-
cidência é maior nas periferias das grandes 

cidades, podendo, porém, acometer qualquer pessoa mes-
mo em áreas rurais2.

A tuberculose é doença milenar, talvez a doença mais 
antiga conhecida pela humanidade, com relatos de lesões 
encontradas em ossos de humanos pré-históricos encontra-

dos na Alemanha e em múmias do Egito, 
datados de 7000-3000 a.C3. 

Com os deslocamentos humanos, 
decorrentes de guerras, conquistas e 
comércio, a doença se espalhou pelo 
mundo, chegando ao seu apogeu, na 
Europa, no século XVIII, onde adquiriu 
o nome de Peste Branca em oposição à 
Peste Negra, atingindo altos índices de 
mortalidade3.

No Brasil, a tuberculose existe des-
de o descobrimento, quando foi intro-
duzida pelos colonizadores4. Muitos 
dos portugueses que chegaram ao Brasil 
eram tuberculosos, que vinham em bus-
ca da cura devido ao clima tropical5.

No decorrer da história da tubercu-
lose, vários estudiosos buscaram expli-
cações ou motivos que levam as pessoas 
a adoecerem da tuberculose. Entre esses 
estudiosos, um médico alemão chamado 
Robert Koch (1843-1910) merece desta-
que, pois descobriu o agente causador 
da tuberculose em 1882, o Mycobacte-

“A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA 
INFECCIOSA E CONTAGIOSA, TALVEZ A 
MAIS ANTIGA DAS DOENÇAS CO-
NHECIDAS PELA HUMANIDADE. ESTA 
DOENÇA É UM GRAVE PROBLEMA 
DE SAÚDE PÚBLICA, ACOMETENDO 
PRINCIPALMENTE A POPULAÇÃO DOS 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO”.

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, talvez a mais 
antiga das doenças conhecidas pela humanidade. Esta doença é 
um grave problema de saúde pública, acometendo, principalmente, 
a população dos países em desenvolvimento. Uma das estratégias 
para o controle da doença é a utilização do Tratamento Supervisio-
nado (TS), sendo que todas as unidades do Programa Saúde da 
Família (PSF) devem oferecer o TS para pacientes de tuberculose. 
Este estudo visa levantar o conhecimento e opinião das equipes 
de uma Unidade de Saúde de Família (USF) sobre TS para tuber-
culose. Identifi caram-se falhas como falta de atuaalização para 
profi ssionais recém admitidos na USF, desorganização do servi-
ço em relação à identifi cação dos pacientes em TS, bem como 
desconhecimento do local específi co para tomar-se a medicação 
e impressos utilizados para controle do TS. Daí a necessidade de 
educação continuada e organização dos serviços priorizando-se o 
sistema de informação.
Descritores: Tuberculose, Tratamento supervisionado, Programa 
Saúde da Família.

The tuberculosis is an infectious and contagious disease, perhaps 
the oldest one known by the humanity. Such disease is a serious 
problem of public health, mainly attacking the population in the de-
veloping countries. One of the strategies for the control of the dise-
ase is the use of supervisioned treatment (ST), when all the units of 
the Family Health Program (FHP) must offer the ST for tuberculosis 
patients. This study aims to raise the knowledge and opinion of the 
teams of a Family Health Unit (FHU) on ST for tuberculosis. It was 
identifi ed imperfections as lack of recycling and lack of updated 

professionals recently employed in the FHU, disorganization of the 
service in relation to the identifi cation of the patients in ST, as well 
as unfamiliarity of the specifi c place for taking the medication and 
printed matters used for control of the ST. That’s the necessity of 
continued education and organization of the services priorizing the 
information system. 
Descriptors: Tuberculosis, Supervisioned treatment, Family Heal-
th Program.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa, 
quizás más vieja de las enfermedades conocidas por la hu-
manidad. Esta enfermedad es un problema serio de salud pú-
blica, principalmente acomete la población de los países en 
vías de desarrollo. Una de las estrategias para el cotrul de 
la enfermedad es el uso de tratamiento dirigido (TS), siendo 
que todas las unidades del Programa de Salud Familiar (FHP) 
debe ofrecer el TS para los pacientes con tuberculosis. Este 
estudio apunta el conocimiento y opinión de los equipos de 
una Unidad de Salud Familiar (USS) en TS para la tuberculo-
sis. Imperfecciones identifi cadas como falta de entrenar y los 
profesionales recen en la USS, desorganización del servicio 
en relación la identifi cación de los pacientes en TS, así como 
el desconocimiento del lugar específi co por tomar medicación 
y las materias impresas para cotrul del TS. Hay la necesidad 
de educación continuada y organización de los servicios, con 
priorización del sistema de información. 
Descriptores: Tuberculosis, Tratamiento dirigido, Programa de 
Salud Familiar.
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rium tuberculosis, fi cando este conhecido 
popularmente como Bacilo de Koch, em 
homenagem ao seu descobridor5.

Durante muito tempo à tuberculose foi 
tratada apenas com repouso e alimentação 
adequada em sanatórios, onde o paciente 
permanecia isolado da sociedade por lon-
go tempo. Somente nos anos 40 do século 
passado, foram descobertas drogas antitu-
berculosas que modifi caram a história da 
doença, provocando diminuição da mor-
bimortalidade no mundo5. Apesar dessa 
evolução, a tuberculose permanece como 
um grande problema de saúde pública no 
mundo, pois continua ceifando vidas.

A tuberculose é uma doença com dis-
tribuição universal. Cerca de 8 milhões de 
pessoas contraem tuberculose no mundo a 
cada ano e 3 milhões morrem em decor-
rência dela. Menos de 5% desses casos 
ocorrem nos países ditos desenvolvidos, 
sendo que os 95% restantes distribuem-se 
naqueles em que há associação da doença 
com piores condições sócio-econômicas 
da população. A doença afeta quase todos 
os órgãos do corpo, mas a forma pulmonar 
tem importância epidemiológica prepon-
derante por sua transmissibilidade6.

A tuberculose é um grande problema de saúde pública de-
vido às condições sociais existentes em países subdesenvolvi-
dos, más condições de habitação e de vida em geral, e também 
a difi culdade de diagnosticar a doença a tempo. A TB é uma 
doença infecciosa que atinge principalmente os pulmões e os 
sintomas são quase sempre insidiosos7.

O Brasil, segundo a OMS, ocupa o 14º lugar entre os 23 
países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose 
no mundo8, sendo responsável por 100.000 novos casos anu-
ais e 6.000 óbitos por ano. O Estado de São Paulo responde por 
cerca de 20% dos casos do país, isto é, 18.000 novos casos e 
1.500 óbitos por ano. No município de São Paulo, a endemia 
tem se mantido no mesmo patamar há mais de uma década, 
sendo que em 2002 foram diagnosticados 7.340 casos novos 
com cerca de 431 óbitos. É importante ressaltar que muitos 
desses casos só foram diagnosticados tardiamente ou na pró-
pria internação que resultou em óbito ou descoberta do caso 
após a morte (diagnóstico por necropsia)9.

Atualmente, o esquema básico do tratamento da tuberculo-
se (Esquema I) é de curta duração, devendo o paciente tomar 
medicação por 6 meses. Os medicamentos utilizados são a iso-
niazida, a rifampicina e a pirazinamida, durante os 2 primeiros 
meses, ao fi m dos quais se suspende a pirazinamida e se con-
tinua com isoniazida e rifampicina por mais 4 meses2. 

Esse esquema está indicado para todo caso novo, isto é, 
caso sem tratamento anterior, tratamento por menos de 30 dias 
ou com tratamento anterior há mais de 5 anos1. Para outros 
casos, como o retratamento após cura ou abandono (após 30 
dias do início do tratamento), tuberculose meningocefálica ou 
falência de esquemas anteriores, são indicados outros esque-
mas de tratamento, os quais incluem mais drogas ou aumento 
da duração do tratamento, o que eleva o custo.

O controle do tratamento é realizado 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
onde o usuário retorna uma vez por mês 
para consulta e recebimento de medi-
camentos. O desligamento do paciente 
do Programa de Controle da Tuberculose 
(PCT) ocorre quando há cura, abandono, 
transferência, erro de diagnóstico ou óbi-
to10.

Apesar do tratamento da tuberculose 
garantir cura em mais de 95% dos casos 
que completam o período de 6 meses de 
terapêutica medicamentosa11, a realida-
de quanto ao êxito do tratamento aponta 
obstáculos para o sucesso do PCT, entre os 
quais, o tratamento incompleto, o abando-
no e a resistência aos medicamentos10.

Atualmente, o maior problema apon-
tado no tratamento da tuberculose é a 
não adesão12. Isso porque abandonar o 
tratamento da tuberculose signifi ca gerar 
bacilos resistentes e aumentar o custo do 
tratamento. Os doentes que abandonam o 
tratamento podem adquirir uma resistência 
do bacilo da tuberculose aos medicamen-
tos existentes e passar a ter uma doença 
de difícil cura ou até mesmo incurável, 
assim contribuindo para a proliferação da 

doença na forma resistente13. Como se sabe, o tratamento da 
tuberculose que dura no mínimo 6 meses, exige alto grau de 
adesão às medicações. Há melhora logo após os primeiros dias 
de terapêutica medicamentosa, sente-se bem e ganha peso, de 
forma que a probabilidade de abandono da medicação é alta.

Outros fatores podem infl uenciar no abandono, tais como: 
falta de informações adequadas ao paciente e seus familiares 
acerca de sua doença, baixa auto-estima, a falta de confi ança 
no serviço de saúde14.

O PCT considera como abandono de tratamento da tuber-
culose aquele paciente que deixou de comparecer à unidade 
por mais de 30 dias consecutivos, após a data marcada para 
o seu retorno1.

Existem diversos níveis de abandono do tratamento, varian-
do desde a total recusa, o não cumprimento da duração do 
tratamento, ou o uso irregular ou incorreto das doses. Segundo 
o Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), o aban-
dono pode ser classifi cado em primário, quando o paciente fez 
somente o diagnóstico, não iniciando o tratamento; e em se-
cundário, quando o paciente inicia o tratamento e descontinua 
por quatro semanas ou mais14.

A OMS admite uma taxa máxima de abandono de 5%13. 
No Brasil, a taxa de abandono é alta e situa-se em 17%, po-
rém em muitas regiões atinge níveis ainda mais elevados; na 
Grande São Paulo, por exemplo, a taxa de abandono é de 
cerca de 20%14.

Seguindo uma determinação da OMS, que tem como obje-
tivo reduzir as taxas de abandono e elevar os índices de cura 
é indicado o DOTS, sigla originária do idioma inglês (Directly 
Observed Treatement Short-course) que signifi ca Tratamento 
Diretamente Observado de curta duração, tendo sido traduzido 
e referido no Brasil como Tratamento Supervisionado – TS15.

“SEGUNDO O PCT O MEDICAMEN-
TO DE TUBERCULOSE DEVE SER 
ADMINISTRADO AO PACIENTE EM 
JEJUM, PORTANTO AO ACORDAR, 
NO ENTANTO O TS É PRIORITÁRIO, 
E SE O PACIENTE NÃO PUDER COM-
PARECER A UNIDADE DE SAÚDE 
NO PERÍODO DA MANHÃ DEVE-SE 
AJUSTAR O HORÁRIO”.
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O TS signifi ca uma mudança na forma 
de se administrar os medicamentos, sem 
mudança no esquema terapêutico: o profi s-
sional de saúde passa a observar o paciente 
engolir os medicamentos, do início ao fi m do 
tratamento até a cura16. Este tratamento deve 
ser oferecido para todos os pacientes, e 
deve-se insistir para que haja adesão, prin-
cipalmente dos grupos mais suscetíveis de 
abandono que são os etilistas, aqueles que 
abandonaram o tratamento anteriormente 
ou pessoas que têm difi culdades de com-
preender as orientações. Pode-se observar 
a tomada dos medicamentos na residência 
do doente ou nas Unidades de Saúde, de 
acordo com as conveniências do paciente 
e do Serviço de Saúde15. 

O TS apresenta inúmeras vantagens, já 
referidas por vários países que empregaram 
esta estratégia tais como: mudança do perfi l 
epidemiológico da tuberculose o que torna 
o tratamento disponível e de baixo custo, 
defesa contra o desenvolvimento de linha-
gens de bacilo multiresistentes resultantes 
de terapias, tratamento incompletos ou sem 
sucesso, entre outras16.

Um estudo sobre uma Unidade de Saúde da Família de-
monstrou que os usuários sentem-se benefi ciados e acolhidos 
quando tem acesso ao DOTS17. O Programa de Saúde da Família 
(PSF) apresenta as melhores condições para realização do TS, 
tais como: fl exibilidade de atendimento, equipe com área de 
abrangência defi nida e atendimento domiciliar. Assim, a inte-
gração com o PSF é fundamental para o êxito do TS, sendo ne-
cessário que os municípios em conjunto com Estados e Pólos de 
Capacitação realizem  atualizações necessárias para implantar 
o TS em 100% das equipes existentes.

O trabalho das equipes do Saúde da Família é o elemen-
to-chave para a busca permanente de comunicação e troca de 
experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
desses com o saber popular, sendo o Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) o elo entre a equipe e a população. As equipes 
são compostas, no mínimo, por um médico generalista, um en-
fermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes 
comunitários de saúde17. 

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de 
cerca de 3 a 4 mil e 500 pessoas, ou de mil famílias, de uma 
determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade 
no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre princi-
palmente nas UBSs, nas residências e na mobilização da co-
munidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um 
sistema hierarquizado e regionalizado de saúde, por ter ter-
ritório defi nido, com uma população delimitada, sob a sua 
responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos 
quais a comunidade está exposta; por prestar assistência in-
tegral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de 
educação e promoção da saúde17.

Diante da problemática dos elevados índices de abandono 
da tuberculose e a proposta da implantação e intensifi cação do 
TS em todas as UBSs, além da proposta de trabalho do PSF, que 

tem como objetivo a promoção, proteção 
e recuperação da saúde de forma diferen-
ciada, resolveu-se levantar a opinião dos 
profi ssionais que atuam no PSF quanto ao 
TS da tuberculose.

OBJETIVOS
Levantar a opinião dos profi ssionais das 
equipes do PSF sobre o TS para tubercu-
lose,
Identifi car a assistência da equipe de saú-
de dada durante o TS,
Demonstrar as difi culdades identifi cadas 
pelos profi ssionais para o TS da tubercu-
lose,
Apontar as vantagens identifi cadas pelos 
profi ssionais para o TS da tuberculose.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo des-
critiva e de opinião. Pesquisa de campo 
é aquela utilizada com o objetivo de con-
seguir informações e/ou conhecimentos 
acerca de um problema para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese 

que se queira comprovar, ou, ainda descobrir novos fenôme-
nos ou as relações entre eles18.

A pesquisa descritiva de opinião é feita com o objetivo de 
identifi car falhas ou erros, descrever procedimentos, descobrir 
tendências, reconhecer interesses, valores, e outros19.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos tem 30 
UBSs e 18 Unidades Saúde da Família (USF). Os dados des-
ta pesquisa foram coletados em uma das USF do município 
de Guarulhos. A USF escolhida para este estudo pertence ao 
Departamento de Administração Regional I da Saúde Centro/ 
Cocaia /Taboão. A população adscrita desta USF escolhida 
para o estudo é de 16.502 habitantes (Sistema de Informação 
de Atenção Básica). O município de Guarulhos foi escolhido 
como local da pesquisa, pois a Secretaria Estadual de Saúde de 
São Paulo elegeu esta cidade para implantação de um projeto 
piloto com fi nanciamento internacional (Projeto USAID). Este 
projeto implantado no início do ano de 2005 tem como uma 
das estratégias para melhoria dos indicadores epidemiológicos, 
a implantação do TS em todas as Unidades de Saúde do mu-
nicípio. Portanto, com o objetivo de atender a necessidade de 
implantação deste projeto, todos os funcionários do município 
foram treinados para realizar o TS, além do que o município 
vem recebendo incentivos fi nanceiros para melhoria da quali-
dade do PCT como um todo.

A unidade é formada por quatro equipes totalizando: qua-
tro médicos, quatro enfermeiros, oito auxiliares de enferma-
gem e vinte e três ACS, com trinta e nove funcionários. A 
população deste estudo foi composta por todos os funcio-
nários citados, no entanto tivemos recusa de um auxiliar de 
enfermagem e dois ACS. Estavam de férias no momento da 
pesquisa dois enfermeiros, um auxiliar de enfermagem e cin-
co agentes comunitários. Também se encontravam de licença 
maternidade uma médica e uma ACS. Portanto, a população 
que respondeu ao formulário foi de três médicos, quinze 

“A MEDICAÇÃO UMA VEZ 
PRESCRITA PELO MÉDICO PODE SER 

OFERECIDA/ADMINISTRADA POR 
QUALQUER PROFISSIONAL, UMA 

VEZ QUE A ESTRATÉGIA DO TS É VER 
O PACIENTE ENGOLIR 

A MEDICAÇÃO”.
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agentes comunitários, duas enfermeiras e seis auxiliares de 
enfermagem, ou seja, 26 entrevistados. 

Os entrevistadores apresentaram-se na USF escolhida para 
o estudo e agendaram previamente com o gerente uma data 
para entrevista com os funcionários. Na data estipulada abor-
daram todos os funcionários determinados para o estudo.

Os dados foram colhidos através de um formulário com 
questões fechadas e abertas.

O Projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro Universitário Nove de Julho. Antes do 
início da entrevista, cada profissional recebeu informações 
sobre os objetivos do estudo e assinou o termo de consenti-
mento livre e esclarecido atendendo as exigências da Resolu-
ção 196/96, tendo recebido uma cópia do termo, que norma-
tiza as pesquisas em seres humanos.

Os dados foram digitados no programa Excel, com supe-
rior  análise, que se encontram apresentados em tabelas, qua-
dros e gráficos.

RESULTADOS
Foram, 26 profissionais entrevistados, segundo categoria pro-
fissional e sexo. Indica o predomínio de profissionais do sexo 
feminino (81%) sobre o sexo masculino (19%). 

A média de idade dos funcionários entrevistados foi de 31 
anos. Observa-se que 81% dos profissionais tem menos de 40 
anos de idade, constituindo-se, portanto de uma população 
jovem.

No que se refere ao tempo de formado, os médicos são re-
cém-formados. Os enfermeiros e os auxiliares de enfermagem 
apresentavam mais de 5 anos de formados. Este dado não foi 
levantado, em relação aos ACS, pois os mesmos não necessi-
tam de formação específica para atuação no PSF.

Em relação ao tempo de trabalho nesta Unidade de PSF, 
os médicos são recém-admitidos. A equipe de enfermagem e 
os ACS têm aproximadamente 2 anos de trabalho, exceção de 
1 auxiliar de enfermagem que trabalha há 7 meses nesta Uni-
dade, mas que estava em outra UBS do município, ou seja, já 
deveriam estar capacitados para atuação no PCT.

Todos os profissionais entrevistados relatam que sabem o 
que é TS, mas quando pediu-se a definição, constatou-se que 
24% tem conceito errado (quadro 1). Considerou-se como cor-
reta a definição do PCT que coloca que o TS é quando o pro-
fissional de saúde vê o paciente engolir a medicação, portanto 
é observar o paciente tomar os medicamentos, não adianta 
apenas observar as embalagens dos medicamentos vazias e 
pressupor que o paciente ingeriu os mesmos15.

A monitoração contínua possibilita ações de vigilância para 
o controle: dos casos de abandono de tratamento, da resistên-
cia às drogas e do avanço da tuberculose multirresistente, além 

da quebra da cadeia de transmissão da doença20.
Dos 26 profissionais entrevistados 3 ACS e 3 médicos (24%) 

não receberam o treinamento para a realização do TS. Em re-
lação à categoria médica, isto pode ser explicado, pois são re-
cém-admitidos (menos que três meses de formados). No entan-
to, em relação aos ACS, estes têm o mesmo tempo de serviço 
dos demais, do qual é possível não ter participado do curso de 
capacitação para o TS, mesmo tendo a prefeitura do município 
de Guarulhos oferecido este curso para todos os funcionários, 
já que este treinamento fez parte do Projeto USAID.

Em relação a quem deve ser oferecido o TS, 8% dos profis-
sionais (1 médico e 1 ACS) responderam que deve ser ofereci-
do apenas para os casos pulmonares positivos e recidivas, 4% 
(1 ACS) respondeu que além de todos os casos de tuberculose 
esse tratamento deve ser oferecido também para os casos de 
Hanseníase. E 88% que o tratamento deve ser oferecido para 
todos os casos de tuberculose. Segundo o PCT o TS deve ser 
oferecido para todos os casos identificados, sejam estes casos 
novos, recidivos ou retratamento6.

Dos entrevistados 65% referem que não sabem quantos pa-
cientes existem na unidade fazendo TS; já os demais 35%, re-
latam saber quantos existem, mas as respostas oscilaram entre 
dois a cinco pacientes. Estas informações não conferem com 
a realidade da unidade, pois há um mês não existe nenhum 
paciente em TS.

O sistema de comunicação é importante no contexto ins-
titucional e departamental, sendo que esta comunicação deve 
se dar de forma clara, objetiva e flexível, refletindo veracida-
de, embasamento em dados e argumentos tangíveis, capazes 
de dar continuidade no fluxo de informações e maior resolu-
tividade aos processos21. O número de pacientes em TS é um 
dado importante para a organização do serviço, e, no entanto 
não são do conhecimento de todos os funcionários. Acredi-
tamos que para sanar tal falha poderiam ser utilizados vários 
recursos tais como: livro de ocorrência, reuniões, quadros de 
avisos, relatórios mensais, para atualização dos funcionários, 
entre outros.

Quanto à categoria profissional que administra os me-
dicamentos aos pacientes, os entrevistados poderiam referir 
mais de um profissional. Assim, 4 entrevistados dizem que é 
o médico quem administra as medicações, outros 14 dizem 
que é o enfermeiro; 13 entrevistados que é o ACS que admi-
nistra as medicações. Apesar disto, o auxiliar de enfermagem 
o profissional mais referido pelos entrevistados (excluindo 2 
ACS e 2 médicos). 

A medicação prescrita pelo médico pode ser oferecida/ad-
ministrada por qualquer profissional, uma vez que a estratégia 
do TS é ver o paciente engolir a medicação. Sendo assim,  na 
maioria das vezes quem administra a medicação é o auxiliar de 
enfermagem quando o tratamento é feito na USF, e quando o 
TS é no domicílio quem vê a tomada da medicação é o ACS.

Questionou-se aos entrevistados quantas vezes o paciente 
deveria tomar a medicação sob as vistas do profissional de saú-
de para que o seu tratamento fosse considerado supervisionado 
na 1ª fase.  Não souberam responder a esta pergunta 7,5% dos 
entrevistados; 85% responderam de 3 a 5 vezes por semana e 
7,5% responderam de 1 a 2 vezes por semana, portanto erro-
neamente, pois segundo o PCT para que seja considerado TS, 
a supervisão da tomada da medicação deve ser realizada de 
segunda a sexta-feira ou no mínimo três vezes por semana, isto 

Quadro 1 . Distribuição dos profissionais entrevistados 
segundo definição de TS, Guarulhos, 2006.

Ver o paciente tomar a medicação

E o tratamento acompanhado pela unidade

Verificar se o paciente esta tomando a medicação

Não deixar o paciente sem tomar a medicação

Total

20

  3

  2

  1

26
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para os dois primeiros meses (1ª fase). 
Já em relação à 2ª fase do Esquema de medicação (3º ao 

6º mês), o PCT preconiza a supervisão de no mínimo 2 vezes 
por semana15. Entre os entrevistados 11% não sabiam quantas 
vezes o paciente deveria comparecer para ser considerado em 
TS na 2ª fase, e 35% acham que é 1 vez por semana, e 54% 
acham que é de 2 a 5 vezes por semana.

Segundo o PCT o medicamento de tuberculose deve ser 
administrado ao paciente em jejum, no entanto o TS é prio-
ritário, e se o paciente não puder comparecer a Unidade de 
Saúde no período da manhã deve-se ajustar o horário. Todos os 
entrevistados relatam que orientam os pacientes a vir receber a 
medicação no período da manhã. Questionou-se, no entanto, 
qual deveria ser a conduta, se o paciente não pudesse compa-
recer na unidade no horário marcado. As respostas dadas pelos 
entrevistados encontram-se no quadro 2.

Seria muito importante se toda equipe do PSF estivesse 
ciente de que é possível a tomada da medicação em outro 
horário, pois em alguns casos o encaminhamento do ACS ao 
domicilio não resolve o problema, já que muitos pacientes têm 
horário de trabalho incompatíveis com a rotina da USF.

Quando questionou-se a existência de um local específico 
na USF para que os pacientes em TS recebessem a medicação, 
76% relatam que o paciente recebe a medicação na sala de 
medicação, 15% que não há um local específico, 4% que a 
medicação é dada ao ar livre, 4% que é na sala de vacinação e 
4% que é na cozinha. Com esta informação podemos identifi-
car que existe uma falta de organização e informação na USF, 
pois o local de tomada da medicação deve ser previamente 
estabelecido, além do que também é neste local que se faz a 
guarda da medicação, de forma que esteja sempre disponível 
no horário que o paciente se apresentar à unidade.     

Existe um formulário especifico fornecido pela Secretaria 
Estadual de Saúde onde se monitora a tomada do medicamen-
to pelo paciente15. Este impresso é importante, pois permite 
a identificação imediata do faltoso.  Este formulário deve ser 
mantido na unidade, na sala onde se realiza a tomada da me-
dicação do TS. O formulário para controle do comparecimento 
do paciente é desconhecido por 20% dos entrevistados.

Ao perguntar aos entrevistados, qual é a conduta quando 
o paciente se ausenta na tomada das medicações, obteve-se 
várias respostas, tais como: captar o paciente através de visita 
domiciliar, convocar o paciente, acionar o ACS responsável, 
comunicar o fato ao enfermeiro e orientar o paciente quanto 
à resistência do bacilo. Percebe-se, portanto que existe uma 

Quadro 3 . Pontos negativos referidos pelos entrevista-
dos em relação ao TS da tuberculose, Guarulhos, 2006.

11

  6

  2

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

30*

Nenhuma

Falta de colaboração do paciente

Resistência do paciente para tomar medicação

Falta de disponibilidade do paciente

Abandono do paciente após regressão dos sintomas

Dificuldade de supervisionar

Responsabilização do ACS pela falta do paciente

Aceitação da supervisão no domicílio

Presença de efeitos colaterais

Descaso do paciente com o tratamento

Falta de sala para TS

Falta palestra educativa

Total

* Total de 30 respostas, pois esta questão permitia mais de uma resposta

preocupação entre os profissionais de captar este doente, não 
deixando o mesmo abandonar o tratamento.

A educação em saúde é uma das estratégias para se reduzir 
a proporção de abandono. Destaca-se, ainda, a importância da 
organização e disposição dos serviços de saúde no acolhimen-
to dos pacientes com tuberculose. Nas atividades de consulta 
e de educação, as questões pessoais do doente devem ser le-
vadas em conta, considerando-se que cada indivíduo é único, 
tem sua própria história, seus valores e crenças.

Os fatores relacionados às reações são multifatoriais; to-
davia, os maiores determinantes destas reações se referem à 
dose, aos horários de administração da medicação, à idade, 
ao estado nutricional, ao alcoolismo, às condições das funções 
hepática e renal e à co-infecção pelo HIV. Cabe ao médico fa-
zer os ajustes necessários caso haja efeitos colaterais seguindo 
as normas do PCT1, portanto o encaminhamento ao médico 
talvez seja a conduta mais adequada.

Os entrevistados foram questionados em relação aos pon-
tos negativos do TS.

Observa-se 36,6% dos entrevistados não vêem nenhum 
ponto negativo no TS, e os fatores indicados dizem respeito à 
dificuldade de adesão do paciente. A equipe de saúde além de 
conscientizar os pacientes da importância de sua colaboração, 
devem estabelecer com ele uma relação de cooperação mútua 
diminuindo os impactos negativos e prevenindo abandono1. 
Foram apontados também aspectos administrativos como falta 
de sala e falta de palestras, que dizem respeito à organização 
do serviço.

Quando questionou-se os pontos positivos do TS, constatou-
se que alguns profissionais envolvidos no TS deram mais de uma 
resposta positiva, como se pode observar no quadro 4.

Os benefícios do TS apresentam dois níveis: individual - 
cura do doente evitando o agravamento do quadro clínico e 
possíveis internações, além de evitar a resistência a medica-
ções, que pode ser adquirida no caso de tomada irregular; co-
letivo - prevenção de novas infecções (curando os doentes ba-
cilíferos), diminuição de custos (evitando gastos com mudança 
de esquema terapêutico, reduzindo internações e afastamento 
do trabalho)15.

Quadro 2 . Conduta tomada mediante a impossibilidade 
do paciente comparecer no período da manhã para tomar medi-
cação de tuberculose, Guarulhos, 2006.

9

9

3

2

2

1

26

Orientar outro horário

Enviar o ACS até o domicilio

Encaminhar o doente para enfermeira

Enviar o Auxiliar de Enfermagem e o ACS ao domicilio

Pedir para o paciente fazer auto-administração

Fazer relatório

Total
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Quadro 4 . Pontos positivos referidos pelos entrevistados 
em relação ao TS da tuberculose, Guarulhos, 2006.

11

  7

  4

  3

  3

  2

  1

  1

32

Ter a certeza da tomada da medicação

Obter maiores índices de cura

Diminuição do número de casos

Diminuição de abandono e falta

Diminuição da transmissibilidade

Recebimento dos incentivos pelo paciente

Melhora na aceitação do tratamento

O envolvimento da unidade com paciente

Total

Conclusão
Apesar dos investimentos realizados pela Prefeitura do Municí-
pio de Guarulhos, ainda existem falhas na organização e imple-
mentação do TS para tuberculose nesta USF.  

Alguns funcionários referem não ter recebido treinamento 
para atuar no TS de pacientes com tuberculose. Isto demons-
tra uma falha em atualização dos profissionais, pois se devem 
prever as mesmas, uma vez que a rotatividade de profissio-
nais, especialmente da categoria médica é grande. Demonstra 
também uma falha na escala de treinamento, pois foram re-
alizados investimentos para que todos profissionais fizessem 
o treinamento para o TS pelo projeto da USAID, e tivemos 02 
ACS que estavam no serviço na época do treinamento, mas 
não o fizeram. 

O TS deveria ser oferecido para todos os casos de tubercu-
lose, no entanto temos 12% dos entrevistados que oferecem 
somente para casos positivos e recidivas, o que pode compro-

meter a captação de pacientes para TS.
Constatou-se que existe falta de informação e relaciona-

mento entre as equipes, pois nenhum dos entrevistados sabia 
quantos pacientes estavam realizando TS no momento da en-
trevista.

 Levantou-se que existe um relativo desconhecimento 
quanto ao profissional que deve oferecer o medicamento ao 
paciente, pois sabemos que apesar desta ser uma prática do 
Auxiliar de Enfermagem, no caso do TS em tuberculose pode 
ser exercida por qualquer uma das categorias, sendo o ACS 
um elemento importante à medida que é responsável pela 
supervisão no domicílio. 

O TS exige um número de comparecimentos mínimos 
a UBS, para que assim seja considerado. Dos entrevistados 
15% não sabem quantas vezes por semana o paciente deve 
comparecer a tomada de medicação. 

Todo a equipe deveria priorizar o TS, portanto se o pacien-
te apresentar impedimento de tomar a medicação no horário 
da manhã, deveria automaticamente ser oferecido outras op-
ções, bem como deveria ser de conhecimento de toda equipe 
os impressos utilizados para anotação do comparecimento do 
paciente.

Os entrevistados apresentaram como pontos negativos fa-
tores relacionados mais ao paciente do que ao serviço, em 
contraposição aos aspectos positivos que apresentam ques-
tões relacionadas às vantagens do TS. 

Este estudo aponta a necessidade de readequação do TS 
nesta USF, devendo haver atividades de educação continuada, 
de modo a atualizar e sanar dúvidas, bem como organização 
do serviço com informação para toda equipe em relação ao 
número de pacientes em tratamento, local da tomada de me-
dicação, impressos utilizados, entre outros.     ■
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