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Com o objetivo de compreender o significado, importância, potencialidades e limites do DOTS, este estudo que teve 
uma base qualitativa, pesquisou sete usuários, utilizando-se instrumento de coleta de dados com oito questões 

abertas. Dentre os principais resultados, obteve-se cinco categorias temáticas a saber: concepção sobre o processo 
saúde doença, sentimentos em relação ao DOTS, sinais e sintomas em decorrência dos medicamentos, sentimentos/
opiniões em relação ao atendimento na Unidade Básica de Saúde, além de que o DOTS possibilita a oportunidade de 
expressão dos problemas e necessidades. Tais resultados mostram que os pacientes vêem o tratamento supervisio-
nado de tuberculose como positivo, necessário e de importante apoio à adesão ao tratamento.
Descritores: Tratamento supervisionado, Sentimentos em relação à assistência, Tuberculose

With the aim of understanding the meaning, importance, potentialities and limits of DOTS, this study that  had a quali-
tative support, investigated seven users by using instrument of data collection with eight open subjects. Among the 

main results it was obtained five thematic categories as follow: the health disease process conception, feelings in relation 
to DOTS, signs and symptoms due to the medicines, feelings/opinions in relation to the attendance in Health Basic Unit 
and DOTS makes possible the opportunity of problems expression and needs. Such results show that the patients see the 
supervised treatment of tuberculosis as positive, necessary and important support to the adhesion to the treatment.   
Descriptors:  Supervised treatment, Feelings in relation to attendance, Tuberculosis 

Con el objetivo de entender el significado, importancia, potencialidades y límites del DOTS, este estudio que tuve 
una base cualitativa, investigó siete usuarios, usándose instrumento de colecta de datos con ocho preguntas abi-

ertas. Entre los principales resultados se obtuvo cinco categorías temáticas a saber: concepción del proceso salud 
enfermedad, sentimientos a respecto del  DOTS, señales y sintomas debido a las medicinas, sentimientos/opiniones 
a respecto de la asisténcia en la Unidad Básica de Salud y el DOTS hace posible la oportunidad de expresión de los 
problemas y necesidades. Estos resultados muestran que los pacientes perciben el tratamiento supervisionado de tu-
berculosis como positivo, necesario e importante a la adherencia al tratamiento. 
Descriptores: Tratamiento supervisionado, Sentimientos con relación a la asistencia, Tuberculosis
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Introdução

A tuberculose (TB), é uma preocupação da equipe 
de saúde em relação à magnitude com que se 

apresenta constituindo-se em sério problema de Saú-
de Pública. Ao mesmo tempo, a tuberculose é uma en-
fermidade que expressa a determinação social de for-
ma paradigmática. Segundo Bertolozzi1, o modelo de 
desenvolvimento econômico e social adotado pelos 
países cujo modo de produção privilegia de forma de-
sigual o acesso ao consumo para os diferentes grupos 
sociais determina distinções em termos de indicado-
res de morbi-mortalidade. A mesma autora, em estudo 
realizado na região do Butantã, detectou que a inser-
ção social se constitui como um elemento importante 
que pode restringir o acesso dos enfermos aos servi-
ços de saúde e isso acaba repercutindo na expansão 
do número de casos. A tuberculose era preocupante, 
em virtude das características da 
área de abrangência e de influência 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
pesquisada, assim como em relação 
à população enferma pois, em geral, 
eram imigrantes latino-americanos, 
moradores em situação de rua e ou 
clientes em processo de exclusão 
social, para com os quais, os profis-
sionais de saúde adotavam atitude 
negativa e preconceituosa, dificul-
tando assim, sob diversos aspectos, a chegada (e a 
adesão) desses usuários ao serviço de saúde quando 
tiveram início as atividades de implantação do Progra-
ma de Controle de Tuberculose (PCT)2, em março de 
2002. Porém, não era conhecida a real magnitude do 
problema, devido à falta de dados que mostrassem a 
situação da área adscrita. Naquele momento, não era 
raros questionamentos se realmente havia tantos pa-
cientes doentes por tuberculose, que justificassem a 
existência do PCT na UBS.

Pelas características do Bairro, que concentra alber-
gues, moradores em situação de rua e grande número 
de migrantes latinos que vivem em situação desfavo-
rável, sabia-se que havia muito a se desvendar sobre o 
assunto. Então, junto com a coordenação do PCT ini-
ciamos a implantação das ações propostas pelo pro-
grama. Realizou-se treinamento de todos os funcioná-
rios da UBS, com ênfase aos membros das equipes do 
Programa de Saúde da Família (PSF). O propósito era 
“pensar tuberculose” e estimular o processo de busca 
ativa junto aos indivíduos sintomáticos respiratórios 
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clientes em processo de exclusão 
social, para com os quais, os profis-
sionais de saúde adotavam atitude 
negativa e preconceituosa, dificul-
tando assim, sob diversos aspectos, a chegada (e a 
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Pelas características do Bairro, que concentra alber-
gues, moradores em situação de rua e grande número 
de migrantes latinos que vivem em situação desfavo-
rável, sabia-se que havia muito a se desvendar sobre o 
assunto. Então, junto com a coordenação do PCT ini-
ciamos a implantação das ações propostas pelo pro-
grama. Realizou-se treinamento de todos os funcioná-
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Programa de Saúde da Família (PSF). O propósito era 
“pensar tuberculose” e estimular o processo de busca 
ativa junto aos indivíduos sintomáticos respiratórios 

(SR) e, posteriormente, iniciar o tratamento supervi-
sionado para os casos diagnosticados.

Naquela ocasião, foi fundamental a participação 
dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na implan-
tação do PCT, pois através da sua contribuição, foi 
possível realizar o levantamento dos casos no territó-
rio junto às famílias cadastradas no PSF. Num segundo 
momento, realizamos as visitas domiciliárias (VD) para 
a detecção dos casos de tuberculose já diagnosticados 
e não conhecidos pela equipe de vigilância epidemio-
lógica da UBS.

Assim, os casos de tuberculose passaram a ser 
acompanhados pela equipe responsável pelo PCT na 
UBS e os pacientes foram inseridos na estratégia de 
tratamento supervisionado (DOTS: em inglês – Direc-
tly Observed Treatment Short Course), preconizado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que en-

volve 5 componentes: comprome-
timento político com o programa, 
detecção de casos pela bacilosco-
pia, tratamento de curta duração 
e diretamente observado, regula-
ridade na manutenção de medica-
mentos e sistema de informação 
que permita um monitoramento 
dos resultados. Desde 1995, a OMS 
vem apregoando a estratégia DOTS 
no sentido de aumentar as taxas 

de cura, devido a alarmante situação da enfermida-
de3. A partir do ano de 1993, a própria OMS aponta a 
tuberculose como doença em estado de emergência 
mundial. 

Simultaneamente, alguns pacientes encaminhados 
por outros serviços de saúde, dentre eles: os Centros 
de Referências, Ambulatórios e Prontos Socorros (PS) 
da região foram integrados ao PCT da UBS. Até então, 
esses pacientes eram acompanhados por esses servi-
ços, distantes de suas residências, pois a unidade de 
saúde não disponibilizava esse tipo de atendimento. 
Deste modo, iniciaram-se os registros dos doentes 
por tuberculose, que passaram a evidenciar aumentos 
mensais a partir de março de 2002.

A proposta do DOTS foi bem aceita pelos pacien-
tes, e todos compareciam a UBS para a tomada da me-
dicação. Igualmente importante foi o empenho dos 
auxiliares de enfermagem na implementação da es-
tratégia. Isto determinou o sucesso do trabalho, e por 
diversas vezes nos foram solicitados que relatássemos 
nossa experiência pois, poderia servir como referên-

“PELAS CARACTERÍSTICAS 
DO BAIRRO, QUE 

CONCENTRA ALBERGUES, 
MORADORES EM 

SITUAÇÃO DE RUA E 
GRANDE NÚMERO DE 

MIGRANTES LATINOS”.
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equipes de PSF, além de 1  paciente não brasileiro, 1 
em situação de rua, 1 albergado, de ambos os sexos e 
maiores de 18 anos de idade.
• Local: O estudo foi desenvolvido em uma UBS locali-
zada na região centro-leste do Município de São Paulo, 
que pertence ao Coordenadoria de Saúde Aricanduva/
Mooca, sendo uma unidade de saúde mista que conta 
com 3 equipes do  PSF e que atende aproximadamen-
te 75% das famílias da área adscrita.
Tratamento dos dados: A técnica adotada para a análi-
se dos depoimentos foi a de Fiorin e Savioli7 .
Procedimentos Éticos: Todos os indivíduos foram 
convidados a participar das entrevistas mediante es-
clarecimento, informando-os sobre o caráter sigiloso 
a ser mantido em relação a sua identificação. Para 
tanto, utilizou-se de Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

 
Resultados e discussão
A decodificação dos depoimentos 
em temas fez emergir cincos cate-
gorias temáticas, descritas a seguir:
- Concepção sobre o processo saú-
de-doença – A tuberculose é uma 
doença que, em geral, se apresenta 
com um significado negativo e facil-
mente confundida com outras do-
enças do sistema respiratório, como 

bronquite e pneumopatias. Um relata que “tuberculose 
é o mesmo que pneumonia”; outro paciente diz que  
“deixa a gente mal e tem que se cuidar se não leva à 
morte”. Observou-se ainda, que a doença é apreendi-
da pelos pacientes a partir de múltiplas causas, con-
forme estabelece a Teoria da Multicausalidade. Os pa-
cientes apontam o comportamento inadequado como 
causador da doença: “peguei tuberculose por falta de 
cuidado, desleixo, tomei chuva, bebi, fiquei com os 
maloqueiros”, “devido a pouca alimentação, muito 
trabalho”. Não há associação da doença à determina-
ção social, bem como referência ao agente etiológico: 
o bacilo de Kock. A TB está associada a limitações/re-
percussões na vida/cotidiano, na vida familiar, no tra-
balho e na convivência social do indivíduo, causando 
emagrecimento, fraqueza, desânimo, dor, limitando-os 
ao trabalho, ao relacionamento amoroso, pois há um 
distanciamento dos amigos e familiares, acarretando 
preconceitos, causando medo e segregação.
- Sentimentos em relação ao DOTS – A análise eviden-
cia que o engajamento no processo de tomada diária 

cia para outras UBS, que enfrentam dificuldades quan-
to à implantação do PCT.

O estabelecimento do DOTS na UBS fez aumen-
tar a taxa de cura, além da diminuição progressiva do 
abandono ao tratamento. Entretanto, uma das lacunas 
da experiência era a falta de dados em relação ao sig-
nificado do DOTS para os pacientes. Nesse sentido, o 
presente estudo visa compreender o significado da 
estratégia DOTS para os pacientes matriculados junto 
ao PCT da UBS, no sentido de conhecer as potenciali-
dades e as limitações da estratégia e, de posse desses 
dados, aprimorar a sua implementação.

Objetivos
Priorizamos três  objetivos neste estudo:  identificar o 
significado da estratégia do tratamento diretamente su-
pervisionado para alguns pacientes; verificar se o DOTS 
atende às necessidades de saúde des-
ses pacientes e Identificar as poten-
cialidades e os limites do DOTS.

Metodologia
Tipo de Estudo: Trata-se de um es-
tudo de cunho qualitativo, já que se 
pretendia captar o significado da es-
tratégia DOTS para os clientes. Essa 
metodologia possibilita a compre-
ensão particular e profunda dos fe-
nômenos sociais em estudo. Minayo, define esse tipo 
de pesquisa como capaz de incorporar o significado 
e a intencionalidade como inerentes aos atos, às rela-
ções e às estruturas sociais, sendo estas últimas cons-
truções humanas significativas4.

Coleta de dados: Elegemos a entrevista como estra-
tégia para a coleta dos dados (anexo I), pois, conforme 
Muniz5,6, essa estratégia fornece informações mais 
profundas sobre a realidade, evidenciando valores e 
opiniões dos atores envolvidos com o tema. Segundo 
Minayo, a entrevista: “é um instrumento privilegiado 
de coleta de informações, onde a possibilidade da fala 
é reveladora de condições estruturais, de sistema de 
valores, normas e símbolos, e ao mesmo tempo tem a 
magia de transmitir através de um porta-voz, as repre-
sentações de um grupo determinado em condições 
históricas, socioeconômicas e culturais específicas”4.
• População pesquisada: Foram entrevistados 7 usuá-
rios selecionados, considerando os seguintes critérios, 
referenciados nas características gerais da população 
em estudo: ser morador em área descoberta pelas 

“CONSTATAMOS ASSIM, 
QUE A EQUIPE DE 

SAÚDE DEVE BUSCAR 
RESOLUÇÃO DOS 

PROBLEMAS 
ENFRENTADOS PELO 

PACIENTE”.

dos medicamentos requer uma mobilização por parte 
do doente. Portanto, o DOTS  requer  “força de vonta-
de”. O DOTS “é bom, pelo fato da UBS estar próxima 
a nossa residência”. “Me sinto muito bem, alegre, 
recuperei o peso”. Em outras palavras os  pacientes 
expressaram sentimentos de gratidão para com toda a 
equipe de saúde por proporcionar apoio no seu pro-
cesso saúde-doença. Ir até a UBS lhes traz alegria e fe-
licidade, pois se sentem vinculados à equipe, acham 
o ambiente familiar e elogiam a atitude de perseve-
rança frente à sua resistência em relação ao tratamen-
to. Segundo Bertolozzi1, a adesão ao tratamento está 
intimamente associada à maneira como a equipe de 
saúde se relaciona com o paciente, atendendo às suas 
expectativas e necessidades. Destacamos também, os 
sentimentos de conotação negativa/dificuldades que 
são: raiva devido à necessidade de idas diárias a UBS 
e ou por acreditarem que podem to-
mar sozinhos as medicações em casa; 
dificuldade em ir a UBS. Os achados 
nos permitem a inferência de que 
os incentivos são necessários para o 
alcance das metas do PCT. O DOTS 
permite o recebimento de alimentos, 
passes de ônibus e facilidade de re-
médio, além da medicação de TB, um 
diz “porque às vezes não tinha nada 
em casa para comer”.
- Sinais e sintomas em decorrência dos medicamentos 
– Embora a maioria dos pacientes consiga completar 
o esquema terapêutico sem manifestar qualquer efei-
to colateral relevante, é necessário que a equipe de 
saúde esteja alerta para a sua ocorrência. Dentre as 
citadas: “tontura, inapetência, dificuldade de caminhar, 
fraqueza, câimbras nas pernas e braços, dor de estô-
mago, nervoso”.
- Sentimentos/Opiniões em relação ao atendimento 
na UBS – são apontados, de forma prevalente, como 
positivos. “É bom”. O cliente reconhece que a unidade 
de saúde o trata com igualdade e educação, em virtu-
de do acolhimento e dos serviços prestados; embora, 
expressem a limitação de serviços e ações que a UBS 
oferece frente à demanda e o espaço físico.
- O DOTS possibilita a oportunidade de expressão 
de problemas e necessidade – “Aqui eles explicam 
tudo”, “Eles agilizam o atendimento”, outros falam 
da oportunidade de poder falar dos seus problemas 
pessoais e familiares por que acham os funcionários 
atenciosos. Constatamos assim, que a equipe de saú-
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equipes de PSF, além de 1  paciente não brasileiro, 1 
em situação de rua, 1 albergado, de ambos os sexos e 
maiores de 18 anos de idade.
• Local: O estudo foi desenvolvido em uma UBS locali-
zada na região centro-leste do Município de São Paulo, 
que pertence ao Coordenadoria de Saúde Aricanduva/
Mooca, sendo uma unidade de saúde mista que conta 
com 3 equipes do  PSF e que atende aproximadamen-
te 75% das famílias da área adscrita.
Tratamento dos dados: A técnica adotada para a análi-
se dos depoimentos foi a de Fiorin e Savioli7 .
Procedimentos Éticos: Todos os indivíduos foram 
convidados a participar das entrevistas mediante es-
clarecimento, informando-os sobre o caráter sigiloso 
a ser mantido em relação a sua identificação. Para 
tanto, utilizou-se de Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

 
Resultados e discussão
A decodificação dos depoimentos 
em temas fez emergir cincos cate-
gorias temáticas, descritas a seguir:
- Concepção sobre o processo saú-
de-doença – A tuberculose é uma 
doença que, em geral, se apresenta 
com um significado negativo e facil-
mente confundida com outras do-
enças do sistema respiratório, como 

bronquite e pneumopatias. Um relata que “tuberculose 
é o mesmo que pneumonia”; outro paciente diz que  
“deixa a gente mal e tem que se cuidar se não leva à 
morte”. Observou-se ainda, que a doença é apreendi-
da pelos pacientes a partir de múltiplas causas, con-
forme estabelece a Teoria da Multicausalidade. Os pa-
cientes apontam o comportamento inadequado como 
causador da doença: “peguei tuberculose por falta de 
cuidado, desleixo, tomei chuva, bebi, fiquei com os 
maloqueiros”, “devido a pouca alimentação, muito 
trabalho”. Não há associação da doença à determina-
ção social, bem como referência ao agente etiológico: 
o bacilo de Kock. A TB está associada a limitações/re-
percussões na vida/cotidiano, na vida familiar, no tra-
balho e na convivência social do indivíduo, causando 
emagrecimento, fraqueza, desânimo, dor, limitando-os 
ao trabalho, ao relacionamento amoroso, pois há um 
distanciamento dos amigos e familiares, acarretando 
preconceitos, causando medo e segregação.
- Sentimentos em relação ao DOTS – A análise eviden-
cia que o engajamento no processo de tomada diária 

dos medicamentos requer uma mobilização por parte 
do doente. Portanto, o DOTS  requer  “força de vonta-
de”. O DOTS “é bom, pelo fato da UBS estar próxima 
a nossa residência”. “Me sinto muito bem, alegre, 
recuperei o peso”. Em outras palavras os  pacientes 
expressaram sentimentos de gratidão para com toda a 
equipe de saúde por proporcionar apoio no seu pro-
cesso saúde-doença. Ir até a UBS lhes traz alegria e fe-
licidade, pois se sentem vinculados à equipe, acham 
o ambiente familiar e elogiam a atitude de perseve-
rança frente à sua resistência em relação ao tratamen-
to. Segundo Bertolozzi1, a adesão ao tratamento está 
intimamente associada à maneira como a equipe de 
saúde se relaciona com o paciente, atendendo às suas 
expectativas e necessidades. Destacamos também, os 
sentimentos de conotação negativa/dificuldades que 
são: raiva devido à necessidade de idas diárias a UBS 
e ou por acreditarem que podem to-
mar sozinhos as medicações em casa; 
dificuldade em ir a UBS. Os achados 
nos permitem a inferência de que 
os incentivos são necessários para o 
alcance das metas do PCT. O DOTS 
permite o recebimento de alimentos, 
passes de ônibus e facilidade de re-
médio, além da medicação de TB, um 
diz “porque às vezes não tinha nada 
em casa para comer”.
- Sinais e sintomas em decorrência dos medicamentos 
– Embora a maioria dos pacientes consiga completar 
o esquema terapêutico sem manifestar qualquer efei-
to colateral relevante, é necessário que a equipe de 
saúde esteja alerta para a sua ocorrência. Dentre as 
citadas: “tontura, inapetência, dificuldade de caminhar, 
fraqueza, câimbras nas pernas e braços, dor de estô-
mago, nervoso”.
- Sentimentos/Opiniões em relação ao atendimento 
na UBS – são apontados, de forma prevalente, como 
positivos. “É bom”. O cliente reconhece que a unidade 
de saúde o trata com igualdade e educação, em virtu-
de do acolhimento e dos serviços prestados; embora, 
expressem a limitação de serviços e ações que a UBS 
oferece frente à demanda e o espaço físico.
- O DOTS possibilita a oportunidade de expressão 
de problemas e necessidade – “Aqui eles explicam 
tudo”, “Eles agilizam o atendimento”, outros falam 
da oportunidade de poder falar dos seus problemas 
pessoais e familiares por que acham os funcionários 
atenciosos. Constatamos assim, que a equipe de saú-

de deve buscar resolução dos problemas enfrentados 
pelo paciente. Quando isto não estiver ao alcance da 
equipe multiprofissional da UBS, deve-se buscar apoio 
nos serviços de referência. Entretanto, alguns levan-
tam aspectos negativos achando demorado o atendi-
mento, que não expressam suas necessidades, não por 
falta de oportunidade, mas sim por que acreditam que 
somente eles devem resolve-los. Um cliente relata “o 
posto não dispõe de infraestrutura para responder 
a determinados problemas do tipo: consultório den-
tário, rampa para deficientes”.

Bertolozzi1, aponta que o atendimento às necessi-
dades das pessoas, pela UBS, constitui o alicerce que 
determina o engajamento no tratamento: a assistência 
à saúde que contempla as necessidades dos doentes, 
que acolhe não somente as queixas clínicas e bioló-
gicas, mas que possibilita um espaço de diálogo, de 

interlocução entre o trabalhador de 
saúde e o doente, para que sejam 
abordadas as necessidades da sua vida 
e trabalho, pode atuar como elemen-
to crítico na adesão ao tratamento.

Considerações finais
O tratamento supervisionado na UBS 
é avaliado por todos os pacientes 
pesquisados como uma estratégia 
positiva e necessária, constituindo-se 

em um importante apoio na adesão ao tratamento. O 
cliente avalia que a unidade de saúde desenvolve um 
bom trabalho, retratado na organização e desempenho 
dos profissionais, além da cura do doente. O DOTS 
possibilita o atendimento não somente às necessida-
des do portador de tuberculose, como também às de 
seus familiares, demonstra  uma preocupação  com a 
assistência integral e revela um usuário atento às limi-
tações e dificuldades, que impedem os funcionários 
de oferecer serviços que atendam às suas demandas. 
A oportunidade do estabelecimento de relações de 
vínculo impulsiona o interesse e responsabilidade do 
próprio doente em relação ao autocuidado, por con-
seguinte, repercutindo na adesão ao tratamento. Há 
que se apontar que, os incentivos oferecidos pelo PCT 
são importantes instrumentos que contribuem para a 
adesão ao tratamento. Para a maioria dos pacientes, 
torna-se uma alternativa, mesmo que temporária, de 
satisfação de necessidades básicas, entre as quais, des-
tacam-se a alimentação e o transporte. 

O DOTS comprovou ser uma estratégia eficiente 

“O DOTS É BOM, PELO 
FATO DA UBS ESTAR 

PRÓXIMA 
A NOSSA RESIDÊNCIA, 

ME SINTO MUITO 
BEM, ALEGRE, 

RECUPEREI O PESO”.
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de intervenção pela equipe do PSF, mostrando o com-
prometimento dos funcionários para com as ações 
do PCT. Fica o compromisso de deflagrar debates no 
âmbito da Supervisão e Coordenação de Saúde e das 
UBSs, no sentido de melhorar a qualidade da atenção 
aos usuários, o que pode desencadear um movimento 
a ser ampliado para os demais programas de saúde da 
Secretaria de Saúde do Município de São Paulo.
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Anexo I – Roteiro da Entrevista 

1 – Para o (a) Sr. (a) o que significa ter tuberculose?

2 – Como o (a) Sr. (a) se sente fazendo tratamento supervisionado?
 
3 - Vir ao Centro de Saúde de segunda a sexta-feira para fazer o TS provoca algum transtorno ou dificulda-
de na sua vida pessoal, familiar ou profissional? 

4 – Na sua opinião, quais as vantagens ou facilidades de estar fazendo o TS no CS?

5 - Como o (a) Sr. (a) avalia o atendimento no CS pelos profissionais de saúde? Você encontra alguma dife-
rença nos serviços prestados pela equipe de TS dos demais funcionários?

6 – Durante o TS o (a) Sr. (a) tem a oportunidade de falar sobre os seus problemas e necessidades?

7. Esses problemas/necessidades são atendidos/encaminhados de forma satisfatória? Ou não? Por quê?

8 – O Sr. (a) ficou com alguma dúvida? Gostaria de acrescentar algo mais?

* * * * *

Tratamento Supervisionado.indd   88 9/14/05   11:33:17 AM


