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RESUMO
LAFAIETE DE BARROS, Rute dos Santos. A Estratégia Saúde da Família e o Programa
de Controle da Tuberculose no município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. Tese
(Doutorado em enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do
Rio de Janeiro. 2017
Introdução: o Município do Rio de Janeiro apresentou nos últimos anos um aumento
significativo da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) o que
reflete
a
descentralização das ações e serviços de tuberculose (TB). Objetivo geral: Analisar o
Programa de Controle da Tuberculose (PCT) da ESF na Área de Planejamento (AP) 3.3 do
Município do Rio de Janeiro. Objetivos específicos: caracterizar o PCT, descrever o perfil de
enfermeiros e médicos que atuam no PCT; identificar os fatores que interferem, na percepção
dos enfermeiros e médicos, na qualidade do PCT e avaliar os indicadores operacionais do
PCT. Método: estudo transversal realizado nas Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 do
Município do Rio de Janeiro. Foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados:
Componente Estrutura, utilizou-se um formulário aberto para o levantamento das
características das unidades de saúde; Componente Resultados, um formulário para o
levantamento dos indicadores operacionais; Componente Processos, um formulário
estruturado, adaptado e validado no Brasil para a atenção à TB. A pesquisa foi aprovada
pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A coleta de dados ocorreu entre março à
setembro de 2016. 13 unidades e 124 profissionais corresponderam aos critérios de inclusão.
Resultados: a maioria dos profissionais entrevistados foi do sexo feminino na faixa etária era
de 24 aos 34 anos. O tempo de atuação tanto na unidade, como na ESF e também na função
da maioria dos entrevistados estava entre 1 aos 3 anos, 1 aos 4 anos e 1 aos 8 anos. A
dimensão com a melhor avaliação foi ‘Desenho do Sistema’ e a ‘Prestação dos Serviços’. A
dimensão com a pior avaliação foi ‘Articulação com a Comunidade’. Alguns fatores
interferem na avaliação do desempenho do PCT como: ser residente, possuir especialização, a
faixa etária, o tempo na ESF e o tempo na função que exerce na unidade. Os indicadores
operacionais sobre a proporção de cura, o abandono, o óbito, os contatos examinados e o
tratamento diretamente observado (TDO) tiveram resultados abaixo do que é preconizado
pelo Ministério da Saúde, com exceção da realização do teste HIV. Conclusão: os resultados
revelam a complexidade da avaliação do PCT. Em relação ao perfil há semelhanças como a
feminização dos profissionais e algumas diferenças entre as categorias como a rotatividade
dos médicos entre as unidades de saúde. Apesar de uma descentralização avançada das ações
e serviços de TB e os profissionais avaliarem as dimensões de forma razoável, a coordenação
dos serviços de TB, ainda carece de melhorias. Sobre os indicadores operacionais com
exceção do teste de HIV, todos estão aquém dos valores preconizados pelo Programa
Nacional de Controle da Tuberculose. A despeito do aumento da cobertura e descentralização
do PCT na região, observou-se a necessidade de qualificação da atenção à saúde para o
efetivo controle da TB. Espera-se que os achados subsidiem os profissionais, gerentes,
gestores da ESF do Município do Rio de Janeiro para que possa reduzir os índices da TB e as
consequências da doença no indivíduo e na comunidade.
Palavras-chave: Tuberculose; Avaliação de Programas e Projetos de Saúde; Estratégia Saúde
da Família; Atenção Primária à Saúde.
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ABSTRACT
LAFAIETE DE BARROS, Rute dos Santos. The Family Health Strategy and the
Tuberculosis Control Program in the city of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. Thesis
(Masters in Nursing) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de
Janeiro. 2017.
Introduction: The City of Rio de Janeiro presented in recent years a significant increase in
coverage of the Family Health Strategy (FHS), which reflects the decentralization of
tuberculosis (TB) actions and services. General objective: To analyze the Tuberculosis
Control Program (TCP) of the FHS in the Area of Planning (AP) 3.3 of the City of Rio de
Janeiro. Specific objectives: characterize the TCP, describe the profile of nurses and doctors
who work in the TCP; identify the factors that interfere in the perception of nurses and
doctors in the quality of the TCP and evaluate the operational indicators of the TCP. Method:
a cross-sectional study carried out at the Family Health Units of AP 3.3 of the City of Rio de
Janeiro. Three instruments were used for the data collection: Structure Component, an open
form was used to survey the characteristics of health units; Component Results, a form for the
survey of operational indicators; Process Component, a structured, adapted and validated form
in Brazil for TB care. The research was approved by the Research Ethics Committees of the
Federal University of Rio de Janeiro and the Municipal Health Secretariat of Rio de Janeiro.
Data collection occurred between March and September 2016. 13 units and 124 professionals
met the inclusion criteria. Results: the majority of the interviewed professionals were females
in the age range from 24 to 34 years old. The time of performance both in the unit, as in the
FHS and also in the function of the majority of respondents was between 1 to 3 years, 1 to 4
years and 1 to 8 years. The dimension with the best evaluation was ' System’s Design ' and
'Provision of Services'. The dimension with the worst evaluation was 'Articulation with the
Community'. Some factors interfere in the evaluation of TCP performance such as: being a
resident, having specialization, the age group, the time in the ESF and the time in the function
that the unit exercises. Operational indicators on the proportion of cure, abandonment, death,
contacts examined and directly observed treatment (DOT) had results below that
recommended by the Ministry of Health, except for the HIV test. Conclusion: the results
reveal the complexity of the TCP evaluation. In relation to the profile there are similarities as
the feminization of the professionals and some differences between the categories such as the
turnover of the doctors among the health units. Despite advanced decentralization of TB
actions and services and professionals to reasonably measure dimensions, coordination of TB
services still needs to be improved. Regarding operational indicators with the exception of the
HIV test, all are below the values recommended by the National Control Tuberculosis
Program. Despite the increased TCP coverage and decentralization in the region, it was
observed the need to qualify health care for effective TB control. It is hoped that the findings
will subsidize the professionals, managers and managers of the FHS of the City of Rio de
Janeiro so that it can reduce the rates of TB and the consequences of the disease in the
individual and in the community.
Keywords: Tuberculosis; Program Evaluation; Family Health Strategy; Primary Health Care.
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RESUMEN
LAFAIETE DE BARROS, Rute dos Santos. La Estrategia de Salud de la Familia y el
Programa de Control de la Tuberculosis en la ciudad de Río de Janeiro.Rio de Janeiro,
2017. Tesis (Maestría en Enfermería) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade
Federal do Rio de Janeiro. 2017.
Introducción: el Municipio de Río de Janeiro presentó en los últimos años un aumento
significativo de la cobertura de la Estrategia Salud de la Familia (ESF), lo que refleja la
descentralización de las acciones y servicios de tuberculosis (TB). Objetivo general: Analizar
el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT) de la ESF en el Área de Planificación (AP)
3.3 del Municipio de Río de Janeiro. Objetivos específicos: caracterizar el PCT, describir el
perfil de enfermeros y médicos que actúan en el PCT; identificar los factores que interfieren,
en la percepción de los enfermeros y médicos, en la calidad del PCT y evaluar los indicadores
operacionales del PCT. Método: estudio transversal realizado en las Unidades de Salud de la
Familia de la AP 3.3 del Municipio de Río de Janeiro. Se utilizaron tres instrumentos para la
recolección de datos: Componente Estructura, se utilizó un formulario abierto para el
levantamiento de las características de las unidades de salud; Componente Resultados, un
formulario para el levantamiento de los indicadores operativos; Componente Procesos, un
formulario estructurado, adaptado y validado en Brasil para la atención a la TB. La
investigación fue aprobada por los Comités de Ética en Investigación de la Universidad
Federal de Río de Janeiro y de la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro. La
recolección de datos ocurrió entre marzo a septiembre de 2016. 13 unidades y 124
profesionales correspondieron a los criterios de inclusión. Resultados: la mayoría de los
profesionales entrevistados fue del sexo femenino en el grupo de edad era de 24 a 34 años. El
tiempo de actuación tanto en la unidad, como en la ESF y también en la función de la mayoría
de los entrevistados estaba entre 1 a 3 años, 1 a 4 años y 1 a los 8 años. La dimensión con la
mejor evaluación fue 'Diseño del Sistema' y la 'Prestación de los Servicios'. La dimensión con
la peor evaluación fue 'Articulación con la Comunidad'. Algunos factores interfieren en la
evaluación del desempeño del PCT como: ser residente, poseer especialización, el grupo de
edad, el tiempo en la ESF y el tiempo en la función que ejerce en la unidad. Los indicadores
operativos sobre la proporción de curación, el abandono, el óbito, los contactos examinados y
el tratamiento directamente observado (TDO) tuvieron resultados por debajo de lo que es
preconizado por el Ministerio de Salud, con la excepción de la realización del test VIH.
Conclusión: los resultados revelan la complejidad de la evaluación del PCT. En relación al
perfil hay semejanzas como la feminización de los profesionales y algunas diferencias entre
las categorías como la rotatividad de los médicos entre las unidades de salud. A pesar de una
descentralización avanzada de las acciones y servicios de TB y los profesionales de evaluar
las dimensiones de forma razonable, la coordinación de los servicios de TB, todavía carece de
mejoras. Sobre los indicadores operativos con excepción de la prueba de VIH, todos están por
debajo de los valores preconizados por el PNCT. A pesar del aumento de la cobertura y
descentralización del PCT en la región, se observó la necesidad de calificación de la atención
a la salud para el efectivo control de la TB. Se espera que los hallazgos subsidien a los
profesionales, gerentes, gestores de la ESF del Municipio de Río de Janeiro para que pueda
reducir los índices de la TB y las consecuencias de la enfermedad en el individuo y en la
comunidad.
Palabras chave: Tuberculosis; Evaluación de Programas y Proyectos de Salud; Estrategia de
Salud Familiar; Atención Primaria de Salud.
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Infecção Latente de Tuberculose
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PCT
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Programa Mais Médicos
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Programa Nacional de Controle da Tuberculose
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Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose

SINAN

Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

SR

Sintomático Respiratório
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TB
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I INTRODUÇÃO

1. Considerações iniciais
A aproximação com a temática teve início durante o curso de Graduação em
Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
No final de 2007, participei de uma Pesquisa Multicêntrica denominada “Avaliação
das dimensões organizacionais e de desempenho dos serviços de atenção básica no controle
da TB em centros urbanos de diferentes regiões do Brasil” como bolsista de Iniciação
Científica durante dois anos. Em 2009, participei como pesquisadora assistente de outra
pesquisa multicêntrica denominada “Avaliação da satisfação do usuário em relação aos
Serviços de Saúde que prestam ações de controle da Tuberculose em municípios de diferentes
regiões do Brasil”.
Essas participações em pesquisas possibilitaram uma maior aproximação com doentes
de tuberculose, profissionais de saúde e pesquisadores.
O início deste trabalho ocorreu em 2010 como enfermeira da Estratégia Saúde da
Família (ESF), na Área de Planejamento (AP) 3.3 no município do Rio de Janeiro,
coordenando na unidade o Programa de Controle da Tuberculose. No mesmo ano, iniciei o
mestrado cujo objetivo foi a investigação, na cidade do Rio de Janeiro, sobre o tempo
decorrido para a obtenção do diagnóstico da tuberculose, para esclareccer a trajetória
percorrida pelos doentes desde o início dos sintomas até o diagnóstico da doença
(LAFAIETE, 2012).
Uma das variáveis analisadas foi em relação ao tempo para a procura do primeiro
serviço de saúde após início dos sintomas, que teve um valor estatisticamente significativo
(P<0.05) quando relacionado a Estratégia Saúde da Família. Este tipo de serviço de saúde foi
o que teve o maior tempo para a procura aos serviços de saúde, o que demonstrou a demora
para o diagnóstico da tuberculose (TB).
Soma-se a isso, o aumento da cobertura da ESF nos últimos anos no Município do Rio
de Janeiro, demonstrando a necessidade de se avaliar o impacto da implantação da ESF no
controle da TB na cidade.
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1.2 Problematização
Em 2015, no mundo, o número estimado de casos novos de TB foi de 10,4 milhões:
5.9 milhões (56%) entre homens, 3.5 milhões (34%) entre mulheres e 1 milhão (10%) entre
crianças (WHO, 2016). A TB é uma doença infecciosa com alta mortalidade, superando as
mortes pelo HIV e malária juntos. Em 2015, no Brasil, foram 400 mil óbitos estimados devida
a coinfecção TB/HIV (BRASIL, 2016 b).
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) são de que em 2014 a TB
afetou 9,6 milhões de pessoas no mundo e causou 1,5 milhões de mortes. A maioria destes
casos e das mortes ocorre entre os homens, mas, a carga de doenças entre as mulheres
também é alta. A taxa de mortalidade caiu gradativamente de 1990 até os dias de hoje,
totalizando uma redução de 45%, enquanto o número de pessoas que desenvolvem a infecção
tem declinado, em média, 1,5% ao ano (WHO, 2014; 2015a).

Figura 1 - Taxa de incidência da tuberculose, 2015.

Fonte: Global Tuberculosis Report, 2016; p. 27

Apesar de apresentar um declínio no número de casos de TB e nas taxas de incidência
e de mortalidade durante sucessivos anos, o Brasil ainda é um país que gera preocupação para
a OMS. O Brasil faz parte dos 22 países com a mais alta carga da doença no mundo, ocupa

14

16ª posição em número absoluto de casos e a 22 ª posição em taxa de incidência (WHO,
2015). O Brasil notificou em 2015 cerca de 68 mil casos novos, com cerca de 4, 5 mil mortes
por TB (BRASIL, 2016b).
Em 2014, a incidência de TB no país foi de 33,5 casos por 100 mil habitantes, contra
43,4/100 mil em 2004. A taxa de mortalidade de 2013 foi de 2,3 óbitos por 100 mil
habitantes, abaixo dos 2,9 óbitos por 100 mil habitantes registrados em 2003. O número de
casos novos teve redução de 12,5%, passando de 77.694, em 2004, para 67.966 casos novos
registrados em 2014 (BRASIL, 2014a).
Já em 2016, foram diagnosticados 66.796 casos novos e 12.809 casos de retratamento
da TB no Brasil. Entre 2007 e 2016, o coeficiente de incidência da doença apresentou uma
variação média anual de -1,7%, passando de 37,9/100 mil habitantes em 2007 para 32,4/100
mil habitantes em 2016 de acordo com a figura 2 (BRASIL, 2017).

Figura 2 - Coeficiente de incidência de tuberculose, Brasil, 2007 a 2016

Fonte: BRASIL, 2017.

São mais vulneráveis à doença as populações indígenas (3 vezes mais), os presidiários
(28 vezes mais) e os moradores de rua (44 vezes mais), isso ocorre pois há dificuldade de
acesso aos serviços de saúde e às condições específicas de vida, além do fato de haver pessoas
vivendo com HIV e AIDS (35 vezes mais) (BRASIL, 2014a).
No cenário brasileiro, o Rio de Janeiro é um dos estados que se destaca por possuir
altas taxas de incidência e mortalidade de TB no país. Os casos de TB mantiveram-se
constantes entre 2006 a 2012, com poucas variações. A incidência do Estado do RJ de
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72/100.000 habitantes, a incidência do Município do Rio de Janeiro é de 96/100.000
habitantes (SESRJ, 2014).
O Estado do Rio de Janeiro (5,0/100 mil hab.), de Pernambuco (4,5/100 mil hab.), do
Amazonas (3,2/100 mil hab.) e do Pará (2,6/100 mil hab.) apresentaram os maiores riscos
para o óbito por tuberculose (BRASIL, 2017).
Diante deste cenário e da situação epidemiológica da TB, torna-se importante a
identificação dos pontos essenciais da atenção, ações e serviços de saúde para o controle da
doença. Desde 2003 o controle da TB se tornou tema prioritário para o Governo Federal.
Diferentes atividades foram desenvolvidas e uma das estratégias utilizadas foi a
descentralização do controle da TB para ESF devido ao seu grau de capilaridade que é
fundamental para o diagnóstico precoce e tratamento adequado da TB.
A ESF tem como um dos objetivos reorganizar a prática assistencial da saúde através
do acompanhamento da população baseado na prevenção, promoção, recuperação e
reabilitação em todas as idades e ciclos da vida. Essa atuação se dá de forma integral e
contínua reafirmando os princípios do SUS: universalização, descentralização, integralidade e
participação da comunidade. Há ainda atributos da Atenção Primária a Saúde (APS) como o
primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a orientação familiar, a
orientação comunitária e a competência cultural (STARFIELD, 2002; HARZHEIM, 2013).
A descentralização das ações em saúde desencadeada pelo SUS remete o processo de
municipalização da saúde, sendo esta, parte do movimento da reforma administrativa do
estado brasileiro. Para os municípios, essas inovações são a possibilidade de reorganizar e
reestruturar a gestão local tendo como eixo norteador uma gestão democrática, participativa,
tecnicamente competente e gerencialmente eficiente a partir da área da saúde (PROTTI,
2010).
A ESF se tornou prioritária na agenda das políticas de saúde voltadas ao controle da
TB, pois adota a lógica da delimitação da área de abrangência com adscrição de clientela e
priorização das áreas de risco cujas práticas se desenvolvem com os usuários e suas famílias
no território que, em tese, possibilitariam o diagnóstico precoce da doença (CRISPIM, 2012).
Por meio da descentralização das ações em saúde e reestruturação dos serviços, a ESF
assume papel essencial no controle da TB, com chances de se tornar protagonista no combate
à doença, uma vez que durante a visita domiciliária pode-se identificar o sintomático
respiratório (SR) e criar vínculo com as pessoas da comunidade, o que poderá facilitar a
adesão ao tratamento (SANTOS, 2012a).
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A descentralização da TB é resultante de um conjunto jurídico-legal que teve início no
final da década de 80. O município se torna gestor das ações de saúde, entretanto a
descentralização administrativa encontra barreiras na sua operacionalização como: falta de
preparo técnico e baixa capacidade fiscal dos municípios para assumirem tais
responsabilidades, dentre outros (PROTTI, 2010).
Em estudo desenvolvido no Município de Niterói (RJ), observou-se a falta de
integração entre o PCT e a ESF, que é algo prejudicial ao melhor desenvolvimento das ações
de controle da TB. Além disso, foi observada a parcial autonomia técnico-gerencial, a
distribuição desigual dos pacientes com TB entre as unidades de saúde do município; a baixa
cobertura da ESF e as taxas de cura e de abandono ainda inferiores às metas do programa
(OLIVEIRA, 2010).
Em um estudo realizado no Município do Rio de Janeiro para mensurar o tempo do
diagnóstico da TB e analisar os fatores que interferem neste tempo, destacou-se a demora pela
procura quando se escolheu a ESF. Isso mostrou a necessidade de se avaliar o impacto da
implantação e aumento da cobertura da ESF em relação ao controle da TB e principalmente
no diagnóstico da mesma na cidade do Rio de Janeiro (LAFAIETE, 2012).
Além da expansão da ESF, outro investimento realizado no Município do Rio de
Janeiro para o controle da TB na rede laboratorial com o programa Gerenciador de Ambiente
Laboratorial, que permite o acesso rápido e on-line aos resultados de baciloscopia, cultura e
teste de sensibilidade aos medicamentos anti TB (PILLER, 2012).
As dificuldades dos serviços de saúde na gerencia de uma rede assistencial em saúde
refletem em déficits na integração de ações e serviços e podem significar grandes problemas
para o acompanhamento, integralidade e continuidade da assistência no que se refere às
condições crônicas (ALMEIDA et al., 2010). É preciso que os serviços de saúde adotem
estratégias que atendam a variedade de necessidades dos usuários que vivenciam a TB.
Segundo Mendes (2012), existem problemas que não foram superados na estruturação
da política da ESF e que se tornaram crônicos. São eles a baixa valorização política,
econômica e social; a fragilidade institucional; a carência da infraestrutura adequada; a baixa
densidade tecnológica; a fragilidade de sistemas de apoio ao diagnóstico; a carência de
equipes multiprofissionais; a fragilidade dos sistemas de informação clínica; os problemas
gerenciais; a fragilidade do controle social; os problemas educacionais e os problemas na
relação do trabalho.
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Desta forma, o Programa de Controle da Tuberculose foi analisado na percepção dos
profissionais de saúde que atuam na ESF, tendo como objeto de estudo as ações e serviços
para o controle da TB na ESF, na AP 3.3 do Município do Rio de Janeiro.

1.3 Justificativa
O Estado do Rio de Janeiro é o menor estado da Região Sudeste, entretanto, é o
terceiro estado mais populoso do Brasil (IBGE, 2010). A maior concentração populacional
ocorre na Região Metropolitana que é dividida em duas regiões: Metropolitana I (Rio de
Janeiro e Baixada Fluminense e Metropolitana II. A cidade do Rio de Janeiro, capital
estadual, é a mais populosa.
Os principais problemas e desafios da saúde identificados na área são a deficiência na
atenção ao paciente portador de TB e a baixa captação de casos novos, o alto índice de
interrupção no tratamento, a insuficiência nas atividades de busca ativa de pacientes que
abandonam o tratamento (BRASIL, 2005). No município, entre as doenças transmissíveis, a
TB e a AIDS são as principais causas de morte (SMSRJ, 2013).
Em dezembro de 2008, O Município do Rio de Janeiro possuía uma cobertura da ESF
de apenas 3,7%. No ano de 2009, o município ainda apresentava a organização do sistema
público de saúde pouco embasado na APS com cobertura de 7%. Em 2010, houve grande
crescimento da cobertura da ESF com a criação das novas Clínicas da Família e pelas
Unidades tipo A (ambas 100% ESF). Assim a expansão ganhou força alcançando quase 15%
de cobertura populacional da ESF.
Em 2011, a cobertura chegou em 25% e no ano de 2012 a ESF alcançou cobertura de
cerca de 40%. Com as equipes desenvolvendo ações do Programa de Controle da Tuberculose
(PCT) e tratamento observado (PILLER, 2012; HARZHEIM, 2013). Atualmente a cobertura é
de quase 57% com 1083 equipes da ESF (SUBPAV, 2016).
Já na AP 3.3, em outubro de 2015, a cobertura da ESF era de 44% com 98% das ESF
completas. Em agosto de 2016 a AP com uma população de 984.800 tem 155 equipes da ESF
e uma cobertura da ESF de quase 57, 07% (SUBPAV, 2016).
A TB continua no Brasil e no mundo com altas taxas de incidência e mortalidade. Nos
últimos anos observou-se um aumento progressivo na descentralização do controle da TB na
ESF,,inclusive na AP 3.3, região com maior contingente populacional de todas as AP e com
metade dos moradores morando em favelas (SMS, 2013).
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Ainda há lacunas referentes a ações e serviços realizados, tendo em vista a
permanência dos altos índices da doença e o recente aumento da cobertura da ESF no
município desde 2009 (PILLAR, 2012).
Deste modeo, este estudo torna-se relevante à medida que Se tratando da TB no
Município do Rio de Janeiro com ênfase na ESF é necessário realizar estudos nessa temática e
que contemplem a avaliação dos serviços de saúde, na ótica dos profissionais de saúde da
ESF.

1.4 Objetivo Geral
- Avaliar o Programa de Controle da Tuberculose na Estratégia Saúde da Família na Área de
Planejamento 3.3 do Município do Rio de Janeiro.

1.5 Objetivos Específicos
- Caracterizar o Programa de Controle de Tuberculose das Unidades de Saúde da Família na
Área de Planejamento 3.3 do Município do Rio de Janeiro.
- Descrever o perfil de enfermeiros e médicos que atuam no Programa de Controle da
Tuberculose das Unidades de Saúde da Família na Área de Planejamento 3.3 do Município do
Rio de Janeiro.
- Identificar os fatores que interferem, na percepção dos enfermeiros e médicos, na qualidade
do Programa de Controle de Tuberculose das Unidades de Saúde da Família na Área de
Planejamento 3.3 do Município do Rio de Janeiro.
- Avaliar os indicadores operacionais do Programa de Controle da Tuberculose das Unidades
de Saúde da Família na Área de Planejamento 3.3 do Município do Rio de Janeiro.

1.6 Contribuições do estudo
Este estudo poderá trazer contribuições para a assistência a TB na ESF; Disponibilizar
informações aos Gestores/Gerentes de Unidades de Atenção Básica e Coordenadores de
Programas de Controle da Tuberculose para subsidiar as ações de controle da TB,
principalmente em nível local da AP 3.3; Contribuir para a Pesquisa Multicêntrica vinculado
ao Grupo de Estudos Epidemiológico-Operacional em Tuberculose (GEOTB) da Rede
Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (REDE-TB). E por fim enriquecer o acervo do
Núcleo de Pesquisa de Enfermagem e Saúde Coletiva da EEAN da UFRJ.
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II EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1. A Estratégia Saúde da Família no Brasil
O Brasil durante as últimas décadas vivenciou diversas mudanças demográficas e
epidemiológicas, principalmente no que tange a aspectos interferentes no setor saúde
(MENDES, 2011). Na década de 80, algumas características como a prevalência da
assistência hospitalar especializada, grandes desigualdades de saúde, fragmentação da
organização dos cuidados de saúde e a falta de articulação entre os governos federal, estadual
e municipal também foram decisivas nas mudanças ocorridas (BRASIL, 2010).
Na década de 90 o contexto social e econômico no Brasil era de grande desigualdade
na distribuição de renda, de altos índices de desemprego e de um grande aumento do número
de favelas (BRASIL, 2010; MENDES, 2011). A crise no sistema de saúde brasileiro
ocasionada por diversos aspectos como a lentidão da capacidade adaptativa entre as
necessidades de saúde e a oferta dos serviços gerou um sistema de saúde fragmentado e
voltado majoritariamente para as condições agudas.
As mudanças no cenário político e o fortalecimento dos processos democráticos
facilitaram o desenvolvimento de uma das soluções para esta crise: foi uma reformulação
profunda das redes de atenção à saúde coordenadas pela APS (MENDES, 2011).
A APS é definida como o primeiro nível de acesso aos sistemas de saúde. Possui na
sua essência atributos essenciais como acessibilidade, longitudinalidade, integralidade,
coordenação e atributos derivados da APS como orientação familiar, orientação comunitária e
competência cultural (HARZHEIM, 2013). A APS forte e resolutiva apresenta resultados
sanitários melhores. Tem as funções de atender 85% dos problemas mais comuns de saúde,
coordenar fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações e assumir a
responsabilidade da saúde da população. Esse nível primário de atenção à saúde organiza a
porta de entrada do sistema com ênfase na resolução dos problemas mais comuns a fim de
minimizar os custos econômicos e satisfazer as demandas da população (MENDES,2011).
“A atenção primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo
serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela
integra a atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o contexto no
qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde.
É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos
como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora da
saúde” (STARFIELD, 2002,p. 28).
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As mudanças trazidas na organização dos serviços de saúde e nas práticas assistenciais
são outra característica, principalmente na descentralização (COSTA, 2016). Segundo
Satrfield, 2002, a APS deve ir além da saúde das pessoas e englobar os determinantes de
saúde nomeio social e físico como onde os indivíduos habitam e trabalham, fornecendo assim
atenção ao indivíduo e não à enfermidade.
Historicamente, sobre a evolução da APS no Brasil, Mendes, 2011, descreve 7 ciclos:
o primeiro nos meados dos séculos XX com os Centros de Saúde na USP que tinham o foco
na prevenção das doenças e na promoção da saúde através da educação sanitária. O segundo
ciclo foi no início dos anos 40 com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública cujas
unidades de APS promoviam ações preventivas e curativas com ênfase nas doenças
infecciosas e carenciais. O terceiro, na década de 60 desenvolveu-se através das Secretarias
Estaduais de Saúde com uma atenção dirigida para doenças infecciosas como tuberculose e
hanseníase e também para a área materno-infantil (MENDES, 2011).
O quarto e o quinto ciclos nos anos 70 e 80 respectivamente, foram responsáveis pela
extensão de cobertura da APS. No final da década de 80, a nova Constituição Federal criou o
SUS, tendo como uma das diretrizes a descentralização através da municipalização das
unidades de APS, o que foi considerado o sexto ciclo. Ao mesmo tempo, em diversas cidades
do Brasil desenvolviam-se experiências de modelos de cuidados primários (MENDES,2011).
O Programa de Saúde da Família (PSF) nasceu em dezembro de 1993 dando início ao
sétimo ciclo da evolução da APS (BRASIL, 2010; MENDES,2011). Cada ciclo de mudanças
visava ampliar a efetividade da assistência à saúde através da APS (COSTA, 2016). No
contexto político coincidiu com o advento do Plano Real, junto com outras transformações
sociais e econômicas que interfiriram diretamente na saúde dos brasileiros.
Essa consolidação no cenário brasileiro se deu através da implementação do Programa
de Saúde da Família que posteriormente, em 2006, foi rebatizado de ESF após sofrer algumas
reestruturações devido a sua complexidade (MENDES, 2011). As experiências realizadas
anteriormente nos municípios reestruturaram o sistema de saúde brasileiro, organizando a
APS e substituindo os modelos tradicionais existentes. O PSF apresentou-se como uma
mudança de paradigma nas práticas assistenciais no âmbito da Norma Operacional Básica de
1993 e de 1996 (BRASIL, 2010).
O modelo de Saúde da Família adotado foi considerado autóctone pois era voltado
para uma política pública voltada para a saúde da família se distanciando do modelo
tradicional de medicina familiar adotado em outros países. O trabalho multiprofissional foi
incorporado, desde o seu início, em equipe com médicos, enfermeiros, técnicos de
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enfermagem, odontólogos, técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde
(MENDES, 2011).
A atenção especializada foi tirada do foco pois, diferente da APS, os indivíduos com
múltiplas queixas inespecíficas possuem múltiplos diagnósticos que podem não se ajustar no
leque de oferta de tratamentos ou que melhorem a qualidade de vida dos indivíduos (p. 20;
STARFIELD, 2002). Além disso, a atenção especializada gera mais custos que a atenção
primária, e se torna, dessa forma, menos acessível para a população mais carente.
A atenção especializada ainda é prioridade também nas unidades de ensino apesar da
Saúde da Família ser uma prioridade na política pública do Brasil o que interfere na formação
dos recursos humanos que tem, na sua maior parte, uma visão centrada no cuidado hospitalar
(BRASIL, 2010).
Os primeiros resultados da implementação da ESF foram satisfatórios demonstrando a
sua importância: a redução da mortalidade infantil, o aumento das mulheres no pré-natal, a
diminuição das internações hospitalares por diarreias e as infecções respiratórias agudas, o
acompanhamento de diabéticos e hipertensos. Atualmente, percebem-se as diversas
potencialidades da ESF através da melhoria dos indicadores de saúde principalmente nos
locais mais carentes (BRASIL, 2010).
Infelizmente, perpetua-se a visão de que a APS é específica somente para populações
carentes. Isso se baseia no fato de que o cuidado mais caro se concentra na minoria da
população e é ineficiente na maioria das vezes e os indivíduos com as maiores necessidades
possuem menos acesso e pior qualidade aos serviços de saúde (BRASIL, 2010):
“... a Saúde da Família, baseada em princípios de uma Atenção Primária à Saúde
integral, não é uma política pobre para pobres. Ela pode e deve ser o ponto de
contato principal entre a população e o sistema de saúde, deve ser coordenadora do
cuidado, deve promover a longitudinalidade e a continuidade da atenção à saúde das
pessoas e, essencialmente, deve ser capaz de responder às demandas de quem chega
ao serviço, independentemente de estarmos falando das áreas rurais no interior do
Nordeste ou de Copacabana, no Rio de Janeiro. Serve sim para todos, incluindo
Londres, Barcelona, Estocolmo, Toronto e tantas outras que não são o que
poderíamos chamar de cidades pobres” (BRASIL, 2010).

Em 2008, com o objetivo de ampliar as ações da ESF e inovar a organização do
processo de trabalho e fortalecer as ações de promoção da saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF) foi implantado (BRASIL, 2010; MENDES, 2011).
“ Os NASF devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do
SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento
da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde,
tanto em termos clínicos quanto sanitários” (MENDES, 2011).
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O NASF é composto de outros profissionais da saúde e de várias áreas de
conhecimento com apoio matricial as equipes de saúde da família. Visa aumentar a
possibilidade de qualificar o processo de trabalho dos profissionais através da troca de
experiências e conhecimentos compartilhados (BRASIL, 2010).
2.2. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose
O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) foi lançado em outubro de
1998 a fim de “destacar a TB como um problema prioritário de saúde no Brasil” devido a
permanência dos diversos problemas que persistiam em relação a doença como altas taxas de
abandono do tratamento, baixo percentual de cura e detecção dos casos (RUFFINO-NETTO,
2001; BRASIL, 1999).
O Programa teve uma concepção de Planejamento Estratégico para que houvesse uma
mudança de procedimentos, gestão e parcerias dos níveis federal, estadual e municipal,
instrumentalização e normatização das ações (BRASIL, 1999) visando detectar precocemente,
tratar e curar os pacientes (BRASIL, 2015).
O PNCT utiliza estratégias inovadoras para fortalecer a articulação com outros
programas governamentais e também com organizações não governamentais ou da sociedade
civil para ampliar o controle da TB (BRASIL, 2011). Está integrado na rede de serviços a
saúde e subordinado a uma programação que garantem o acesso universal da população.
Dentre elas podemos citar a extensão da cobertura, tratamento supervisionado e nova forma
de repasse de recursos (RUFFINO-NETTO, 2001).
O tratamento supervisionado foi uma estratégia implantada oficialmente em 1999
através do PNCT e é atualmente uma das prioridades dos PCT’s. Outra estratégia realizada foi
horizontalizar o controle da TB para todos os serviços de saúde (BRASIL, 2006).
O PNCT estimula a descentralização das ações de controle da TB para a atenção
básica ampliando dessa forma o acesso das ações e serviços para a população e
principalmente para populações mais vulneráveis, como as pessoas privadas de liberdade, as
populações de rua e os indígenas (BRASIL, 2011). Cada município adquire autonomia para
desenvolver o PCT respeitando suas singularidades, com atenção especial aos SR e ao
tratamento supervisionado (TDO) que tem por objetivo diminuir o abandono do tratamento
(BRASIL, 1999).
Ressalta-se a importância de horizontalizar o controle da TB, estendendo-o para todos
os serviços do SUS. O alvo é a integração da gestão do cuidado da doença com a APS,
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incluindo a ESF para garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento.
Na figura 3 estão representados os fatores que podem influenciar positivamente ou não a
implantação e seus efeitos esperados da implantação e/ou funcionamento do PCT segundo
Oliveira, 2010:

Figura 3 - Modelo teórico de avaliação do Programa de Controle da Tuberculose.

Fonte: OLIVEIRA, 2010; p.27.

A avaliação do PCT auxilia tanto gestores quanto profissionais a melhorarem as
práticas assistenciais a partir da identificação de problemas, visualização de recursos
disponíveis, caracterização de fatores facilitadores que dificultam tarefas, avaliação de
problemas críticos locais (OLIVEIRA, 2010). É necessária pois, segundo a OMS o problema
da TB não está nas formas de detecção e de tratamento, mas na forma de organização dos
serviços de saúde para detectar e tratar dos casos (WHO, 1999 apud ASSIS, 2012).
O grau de adesão ao tratamento pode ser influenciado por aspectos do cuidado
tornando a avaliação da qualidade dos serviços prestados relevante (SILVA, 1994).
As formas como os serviços de saúde organizam suas práticas influencia
decisivamente na satisfação dos usuários e no impacto das ações sobre a saúde dos indivíduos.
Em um estudo (LAFAIETE, 2011a) realizado no Município de Itaboraí sobre satisfação dos
usuários sobre o PCT houve altas taxas de satisfação de forma geral. Apesar de algumas
variáveis revelarem menor grau de satisfação relacionados à aparência, acomodações e
ventilação, isto é, a estrutura física da unidade de saúde.
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A disponibilidade de requisitos considerados essenciais, como a estrutura física, o
material permanente e de consumo em quantidade e a qualidade desse material, não são
suficientes para garantir a qualidade do cuidado prestado (HINO, 2011). Outra variável com
baixo grau de satisfação foi sobre o tempo de espera para a consulta médica (LAFAIETE,
2011a).
A recepção, a confiança, as orientações da equipe de saúde e a disponibilidade dos
profissionais são outras variáveis que tiveram um maior grau de satisfação. Estas variáveis
relacionais entre a equipe e os usuários possibilitam concluir que a ESF, além de oferecer o
tratamento supervisionado aos pacientes de sua área, facilita o acesso, diminui custos com
transporte e favorece o vínculo e a adesão ao tratamento da TB (LAFAIETE, 2011a). A
Vigilância da Saúde propõe o caminho para repensar o processo de trabalho em saúde,
implicando em mudanças não só no processo de trabalho dos profissionais de saúde, mas
também nas relações que mantém com outros trabalhadores (HINO, 2011).
Em uma avaliação do desempenho e da organização de um serviço de saúde sobre o
controle da TB, percebe-se que algumas atividades e incentivos precisam ser revistos, tais
como a visita domiciliar e a distribuição do vale transporte para uma maior garantia da adesão
ao tratamento da TB. Os melhores desempenhos foram relacionados ao atendimento médico
24 horas, medicações e agilidade nos horários agendados (LAFAIETE, 2011b).
Em um estudo realizado no Mato Grosso do Sul (AMARAL, 2010), foram utilizadas
as categorias de análise estrutura, processo e resultados para a avaliação em saúde
(DONABEDIAN 1988 apud MALIK, 1998). Analisou-se o processo de descentralização PCT
para as Unidades Básicas de Saúde, que anteriormente eram desenvolvidas em níveis
secundários. Todo esse processo de descentralização baseou-se nas normas e orientações do
PNCT sendo enfatizada a necessidade de adequações frente às diversidades locais existentes.
Apesar do avanço no processo de descentralização, melhoria no acesso ao PCT e
aumento significativo na busca do sintomático respiratório (SR), a utilização do tratamento
supervisionado e características referentes à estrutura e processo do programa, estes últimos
não trouxeram os resultados esperados para o município, indicando a existência de
fragilidades ou lacunas de conhecimento, que comprometeram os esforços dispensados no
desenvolvimento de ações do PCT (AMARAL, 2010).
O PNCT tem como metas reduzir o abandono do tratamento da TB em 5%, detectar
70% dos casos e curar 85% dos casos notificados. Desde de 2010 o país mantém altas taxas
na detecção dos casos com 82%, entretanto em 2013 a taxa de cura foi de 72% e do abandono
ao tratamento foi de 10%, ainda abaixo do esperado (WHO, 2015).
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Desde 2000 o PNCT tem estabelecido novas relações intrassetoriais e intersetoriais,
ampliando a discussão sobre a TB com novas abordagens para o seu controle seja com
usuários, ativistas, gestores ou profissionais de saúde. Soma-se a isso as novas tecnologias
para diagnósticos e tratamento, a fim de garantir a maior qualidade dos serviços de saúde
(BRASIL, 2014).
Recentemente, foi lançado pelo Ministério da Saúde o Plano Nacional pelo Fim da
Tuberculose que traça estratégias para acabar com a TB até 2035. A Estratégia tem como
visão “um mundo livre da TB: zero morte, zero casos novos e zero sofrimento devido à TB”.
As metas para o cumprimento até 2035 são: reduzir o coeficiente de incidência em 90,0% e o
número de óbitos por TB em 95,0% comparados com 2015 (BRASIL, 2017b).
O Plano é baseado em 3 pilares: prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa
com TB; politicas arrojadas e sistema de apoio e intensificação da pesquisa e inovação.
Também é baseado em 4 princípios: liderança e responsabilização de governo com
componentes de monitoramento e avaliação; forte coalisão com as organizações da sociedade
civil e comunidades; proteção e promoção dos direitos humanos, da ética e da equidade e
adaptação da estratégia e das metas pelos países, com colaboração global (BRASIL, 2017b).
Cada pilar possui um objetivo e cada objetivo possui estratégias para que sejam
alcançados. Além disso, foram distribuídas competências para cada esfera do governo. Por
exemplo: A instância municipal é responsável por monitorar os indicadores epidemiológicos;
por acompanhar o cumprimento de metas propostas nos instrumentos de gestão do SUS; pela
coordenação da busca ativa de sintomáticos respiratórios no município, bem como também
supervisionar e participar da investigação e do controle dos contatos de pessoas com
tuberculose na comunidade; também deve identificar, mapear e capacitar as equipes da
Atenção Básica sobre as ações de controle da tuberculose com o apoio do Estado; estimular a
organização e a participação da sociedade civil no controle da tuberculose; dentre outras
(BRASIL, 2017b).
Neste contexto, também foram definidos uma lista de indicadores epidemiológicos e
operacionais para o monitoramento e avaliação da implantação do Plano Nacional pelo fim da
TB divido em 4 fases: 2017 a 2020, 2021-2025, 2026-2030 e 2031-2035 (BRASIL, 2017).
“O monitoramento e avaliação permanentes com ajustes nas estratégias terá um
papel fundamental no processo que deve ser dinâmico e constantemente ajustado.
Soluções inovadoras virão, não somente a partir do fomento às pesquisas de todas as
áreas do conhecimento que envolvem o controle da tuberculose, mas também, e de
uma forma especial, do desenvolvimento de saberes locais identificados através de
parcerias com a sociedade civil e pesquisas operacionais. ” (BRASIL, 2017b).
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Foram listados indicadores de impacto, de resultado e de processo que orientaram a
tomada de decisão e qualificação do processo de gestão (BRASIL, 2017b). Como exemplo
podemos citar alguns indicadores de resultado. São eles: a proporção de contatos examinados
dos casos novos de TB pulmonar com confirmação laboratorial; a proporção de testagem para
HIV entre os casos novos de TB; a proporção de casos novos de TB pulmonar que realizaram
o tratamento diretamente observado; a proporção de abandono de tratamento de casos novos
de TB pulmonar com confirmação laboratorial; proporção de cura de casos novos de
tuberculose multidrogarresistente.

2.3 A avaliação das ações e serviços de saúde e o controle da tuberculose
Na década de 50, iniciou-se o movimento para a avaliação das indústrias sendo este
movimento lentamente incorporado nas práticas dos serviços de saúde seja através de
parâmetros estruturais dos serviços ou indicadores da assistência. Tratando-se de saúde,
espera-se que haja uma preocupação de que estes serviços sejam prestados da melhor maneira
possível (D’INNOCENZO, 2006).
As práticas de saúde podem ser enquanto cuidado individual ou ainda atingir níveis
mais complexos de intervenção e de organização, sendo o último referente a programas,
serviços ou sistemas. As relações entre as práticas e necessidades de saúde estão relacionadas
às buscas de seus significados econômicos, políticos e ideológicos e à capacidade de afetar as
situações de saúde da população. Nesta última perspectiva, a partir da avaliação ocorre a
possibilidade de modificar as práticas em saúde, alterando os indicadores (SILVA, 1994).
“Os serviços de alta qualidade consideram a consciência dos problemas de saúde, as
características populacionais e o potencial de saúde para o futuro. A prevenção de
doenças e a promoção a saúde também é o foco dos serviços de alta qualidade. De
fato, todos os níveis de atenção se preocupam com a qualidade da atenção.
Qualidade na atenção envolve satisfação com os serviços de sáude prestados, custos
da atenção, qualificação profissional, segurança, aparência das unidades de saúde. A
Qualidade da atenção pode de uma perspectiva populacional ou individual”.
(SATARFIELD, 2002).

A avaliação permite um julgamento baseando-se em uma comparação entre o
desejável e o que será avaliado. Depen

de, na maioria das vezes, dos valores e critérios

de quem avalia com questões subjetivas. Apesar disso, há alguns atributos que são
fundamentais nos indicadores para avaliação, tais como: disponibilidade, confiabilidade,
validade, simplicidade, discriminatoriedade, sensibilidade, abrangência, objetividade, baixo
custo, utilidade (D’INNOCENZO, 2006).
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Outros atributos também sustentam a qualidade em saúde – a eficácia, a efetividade, a
eficiência, os custos, a disponibilidade e a distribuição dos recursos – acessibilidade e
equidade; e a percepção dos usuários – aceitabilidade e legitimidade (SILVA, 1994;
MATIDA, 2004, DONABEDIAN, 2005; D’INNOCENZO, 2006).
Neste cenário, destacamos para este estudo o referencial teórico do modelo de
avaliação proposto por Avedis Donabedian através da tríade em estrutura, processo e
resultado a partir do referencial da Teoria de Sistemas (D’INNOCENZO, 2006). A qualidade
é vista com frequência como aspecto central a ser considerado para a avaliação em saúde.
Em "Evaluating the quality of medical care” (DONABEDIAN, 2005), publicado pela
primeira vez em 1966 e republicado em 2005, foram definidas medidas de qualidade em
cuidados de saúde através da tríade em estrutura, processo e resultado, a partir do referencial
da Teoria de Sistemas (D’INNOCENZO, 2006).
O componente ‘estrutura’ se refere às características estáveis e necessárias como, por
exemplo, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, instrumentos políticos e
organizacionais dos serviços ou ainda estrutura física, organizacional ou ainda social.
O componente ‘processo’ se refere a assistência, ou seja, o cuidado prestado como
métodos diagnósticos, tratamentos, cuidado prestado, ou seja, a referentes a gestão de
cuidados.
O componente ‘resultados’ se refere as mudanças verificadas no estado de saúde dos
pacientes, no comportamento, nos conhecimentos e também sobre a satisfação, ou seja, os
resultados produzidos pelo serviço e os impactos gerados. Neste último, tanto dos usuários
dos serviços, como dos profissionais que prestam o cuidado (SILVA, 1994; D’INNOCENZO,
2006).
Cada um dos componentes apresenta problemas e insuficiências sendo, a melhor
estratégia, a seleção de um conjunto de indicadores para a avaliação da qualidade dos serviços
de saúde. Além disso, esses termos possuem baixa especificidade sendo necessários explicitálos, dependendo do nível de hierarquia de cada sistema a ser avaliado.
A avaliação em saúde evolui nos conceitos teóricos e metodológicos a partir de
diversos estudos do autor tornando-se o melhor referencial conhecido na pesquisa em serviços
de saúde (FRENK, 2000, MATILDA, 2004). Na maior parte dos seus escritos, o autor estava
à frente de seus contemporâneos traçando um novo tipo de conceitos e de pesquisa em uma
linguagem futura.
A avaliação pode ser uma importante ferramenta para gestores se utilizada de forma
sistemática nos serviços de saúde para a definição de estratégias, de planejamento de
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intervenções, de análise da situação de saúde, de definição de prioridades e de reorientação
das práticas (SILVA, 1994, D’INNOCENZO, 2006).
Pisco (2006; p. 566) define:
“No contexto da qualidade em saúde, avaliar é diagnosticar uma realidade a fim de
nela intervir. Não se trata de apenas de conhecer os diversos aspectos de uma
determinada situação...Não deve ser vista como ameaça mas sim como um
incentivo, para que os diferentes serviços de saúde cumpram padrões mínimos de
qualidade...um dos principais problemas é que os maiores esforços vão
habitualmente para a medição e não para a ação. ”

Avaliar a implantação de um programa é importante, quando a intervenção analisada é
complexa e composta de elementos sequenciais sobre os quais o contexto pode interagir de
diferentes modos; além do mais, é fundamental saber não apenas ao que o programa se propõe
atingir, ou atinge, mas, fundamentalmente, como se pretende atingir os objetivos. A teoria de
um programa ou política pública consiste em fornecer uma explicação das sequências causais
que articulam os meios e os fins gerados pelo programa, ou ainda, um modelo plausível de
como é esperado que o programa funcione (OLIVEIRA, 2010).
A avaliação de programas de saúde constitui um processo estruturado e lógico de
obtenção de conhecimento da realidade e de confrontação com valores de referência que
permitem emitir um julgamento de valor sobre um objeto determinado. A avaliação tem como
foco a análise dos processos complexos de organização de práticas voltadas para objetivos
específicos, como a implantação de formas de atenção para populações específicas
(AMARAL, 2010).
Em uma revisão sistemática da literatura, considerando as diversas definições sobre
avaliação em saúde Matida (2004; p. 43) concluiu:
“A avaliação é assumida enquanto um ‘sistema de feedback’ entre o programa e seu
contexto, onde o objetivo fundamental é a produção de informações e
conhecimentos que, por um lado aprimore as teorias de tratamento e,
consequentemente, o entendimento de como o programa funciona em outros
contextos e, por outro, forneça subsídios as intervenções locais. Vale dizer que
considerando programas de abrangência nacional, o modelo possibilita o
fortalecimento e o resgate do papel e seus diversos níveis de desenvolvimento. ”

Dependendo do nível da realidade do objeto de avaliação - indivíduos ou sistemas de
saúde - os problemas metodológicos e teóricos são distintos entre si. Para indivíduos, o
enfoque são as relações entre usuários e profissionais, para os sistemas de saúde leva-se em
consideração a acessibilidade e a cobertura dos serviços. Soma-se a isso a escolha do tipo de
estudo que varia de acordo com o item a ser avaliado, como por exemplo, as avaliações de
impacto através de estudos transversais, cortes e séries temporais (SILVA,1994).

29

III MÉTODO
3.1 Tipo de estudo
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado nas Unidades de
Saúde da Família da AP 3.3 do Município do Rio de Janeiro. Esta pesquisa foi proveniente do
estudo multicêntrico da Área Epidemiológica e Operacional da Rede Brasileira de Pesquisa
em Tuberculose (REDE-TB).
3.2 Cenário do estudo
O Rio de Janeiro tem 1.224 Km² de área, e densidade demográfica de 5.163
habitantes/Km². A cidade é bastante heterogênea, apresentando diferentes graus de
desenvolvimento e, consequentemente, desigualdade na distribuição e utilização dos recursos
disponíveis, inclusive dos serviços de saúde (SMSRJ, 2013).
A Resolução nº 431, de 14 de abril de 1993, da Secretaria Municipal de Saúde, cria na
cidade do Rio de Janeiro Áreas de Planejamento Sanitário, na tentativa de viabilizar a
regionalização das ações e serviços de saúde. Nesse sentido, foram criadas dez áreas de
planejamento, pela extensão territorial e concentração populacional, essas áreas eram
constituídas por 32 regiões administrativas, que agregam 160 bairros.
A figura 4 mostra o mapa do Rio com as Áreas de Planejamento. Pode-se observar
que geograficamente as AP’s do Centro (1), da Zona Sul (2.1) e Norte (2.2, 3.1, 3.2 e 3.3) são
menores e as AP’s da Zona Oeste (4.0, 5.1, 5.2 e 5.3) são maiores (BRASIL, 2005).
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Figura 4 - Mapa do Município do Rio de Janeiro Dividido por Áreas de Planejamento

Fonte: SUBPAV, 2016.

O estudo se concentrou na região da AP 3, na região norte do município. É dotada de
boa infraestrutura rodoviária, metroviária e ferroviária e divide-se em três subáreas de
planejamento: 3.1, 3.2 e 3.3. Caracteriza-se por possuir grandes centros comerciais
(Madureira, Cascadura), centros industriais (Costa Barros, Coelho Neto, Honório Gurgel),
residenciais e inúmeras áreas de ocupação irregular e avanço desordenado.
A AP 3.3 possui o maior quantitativo populacional do município do RJ conforme o
gráfico 1, porém estima-se haver um subdimensionamento pelo fato de haver inúmeras
ocupações ilegais surgidas na última década, sendo apontado pelo levantamento dos agentes
de vigilância em saúde (AVS) um quantitativo superior a 1.200.000 habitantes. Esta área faz
divisa com os municípios de Duque dequa Caxias, Nilópolis e São João de Meriti.
Gráfico 1 – Distribuição da população por Área de Planejamento do Município
do Rio de Janeiro, 2012.

Fonte: SMSRJ, 2013.
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Para melhor conhecimento e gerenciamento, a área está dividida em territórios ou
eixos, sendo eles: Eixo de Anchieta, Pavuna, Marechal, Irajá e Madureira como visto na
figura 5.
Figura 5 – Mapa dos eixos da Área de Planejamento 3.3

Fonte: SUBPAV, 2016.

A AP 3.3 possui 27 UBS: 1 do tipo C (Centro Municipal de Saúde), 8 unidades do tipo
B (Centro Municipal e Equipes da Estratégia Saúde da Família), 18 unidades tipo A
(Unidades de Saúde da Família), sendo duas inauguradas em 2016. Possui 2 Centros de
Atenção Psicossocial e 1 Centro de Atenção Psicossocial da Infância, 1 Centros de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas, 3 Maternidades, 3 Hospitais e 6 Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) municipais e 2 PAM’s (SUBPAV, 2016). A rede de atenção a TB da AP
3.3 é organizada conforme descrito abaixo:
A - Integração entre programas, serviços de saúde e profissionais - Na AP 3.3 há 3 CMS’s
como referências de pneumologia sanitária para atender às Unidades de Saúde da Família e
outros CMS’s. Cada unidade de referência possui de um a dois médicos e um a dois
enfermeiros responsáveis pelos agendamentos. Os agendamentos são realizados pelo telefone,
e após agendamento, as unidades devem encaminhar o paciente com a guia de referência a
fim de garantir o atendimento seja para diagnósticos ou para parecer clínico. Mensalmente,
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ocorrem reuniões entre os profissionais responsáveis pela TB da sunidades de saúde e a
coordenação da TB da AP. São abordados nas reuniões sobre condutas clinicas dos casos de
TB, dificuldades encontradas sobre diagnósticos, tratamento e abandono, evolução do número
de casos novos e desfechos ou quaisquer demandas que surgem. É um espaço aberto para toda
a equipe que cuida da TB incluindo inclusive os Agente Comunitário de Saúde (ACS) das
equipes.
B - Laboratório - Há um laboratório municipal localizado em uma unidade tipo B para
exames de diagnóstico e de controle (baciloscopias). Este recebe material das unidades para
análise de segunda à sexta-feira de 8 às 18 horas. Os resultados devem ser disponibilizados
em até 72 horas, sendo acessados através da internet pelo GAL. Outros exames como cultura
e teste de sensibilidade (TSA) são enviados ao LACEN e seus resultados também são
acessados através da internet pelo GAL.
C - Registros – As fontes de registro são os livros do PNCT (livro de acompanhamento,
contatos, sintomáticos respiratórios, ficha da dose supervisionada), a ficha do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), esta deve ser encaminhada para a
coordenação da área em até 30 dias, a ficha de quimioprofilaxia que também deve ser enviada
à coordenação e ao prontuário dos pacientes. Nas Unidades de Saúde da Família, o prontuário
é eletrônico. A ficha de acompanhamento para a dose supervisionada e o livro de sintomático
respiratório podem também serem preenchidos pelos ACS. Todos têm acesso às informações
com exceção do prontuário eletrônico cujo conteúdo das consultas é acessível somente para o
médico e para o enfermeiro. Algumas informações também são disponibilizadas para o
técnico de enfermagem e outras para os ACS’s referentes ao acompanhamento da TB. Nas
unidades onde não há prontuário eletrônico os prontuários são de papel e ficam arquivados
sendo disponibilizados para as consultas.
D - Recursos Humanos - Os casos de TB são acompanhados por toda a equipe nas Unidades
de Saúde da Família. Em algumas unidades não havia médicos antes do Programa Mais
Médicos.
E - Processo assistencial – Nas Unidades de Saúde da Família, as consultas são realizadas
mensalmente pelo enfermeiro ou médico da equipe, algumas vezes intercalando as consultas
entre os profissionais. O TDO ocorre 5 vezes na semana nas duas fases, sendo realizado pelos
agentes comunitários de saúde em domicílio ou, se o paciente desejar, na própria unidade por
qualquer profissional de saúde. Os registros do TDO são preenchidos na ficha de
acompanhamento da unidade e no cartão de acompanhamento do paciente. Quando há faltas
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ou outras intercorrências os assuntos são discutidos nas reuniões de equipe e também são
registrados no prontuário.
No setor de pneumologia, as consultas geralmente são realizadas mensalmente pelo
médico. O TDO é realizado pelo auxiliar de enfermagem ou enfermeiro, na fase de ataque
ocorre 5 vezes na semana e na de manutenção 3 vezes.
3.3 População do estudo
A população de estudo foi constituída por enfermeiros e médicos que atuavam na ESF
na AP 3.3 do Município do Rio de Janeiro durante o período de coleta de dados. No primeiro
momento foi feito um levantamento de 163 (76 médicos e 88 enfermeiros) profissionais,
entretanto, no período de coleta de dados verificou-se um total de 208 profissionais destes 93
eram médicos, 77 eram enfermeiros, 28 eram residentes de medicina e enfermagem e 10 eram
médicos do Programa mais médicos.
Os critérios de inclusão para a escolha das unidades de saúde foram: ser unidade tipo
A e ter no mínimo 1 ano de funcionamento no momento do levantamento das unidades de
saúde no território. Foram levantadas 16 unidades de saúde. Para os profissionais o critério
era ter acompanhado o tratamento de pelo menos um paciente com TB na unidade de saúde
onde foi realizada a entrevista.
O critério de exclusão da unidade de saúde foi estar localizada dentro de comunidade
com presença de grande conflito armado sendo excluídas 3 unidades de saúde. Para os
profissionais era estar de férias ou em qualquer tipo de licença.
Na figura 6, a seguir, encontra-se o total de profissionais encontrados no momento da
coleta, as perdas e total de profissionais entrevistados.
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Figura 6 – Fluxograma da população de estudo das Unidades de Saúde da Família da
AP 3.3 do Rio de Janeiro.

POPULAÇÃO DE ESTUDO: 208
Médicos: 93
Enfermeiros: 77
Residentes: 28
Programa Mais médicos: 10

Critérios de exclusão: 83
Não atendeu TB: 49
Recusas: 21
Férias e licenças: 14

AMOSTRA: 124
Médicos: 68
Enfermeiros: 56

3.4 Instrumentos de coleta de dados
Foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados. O apêndice A foi um
formulário aberto para o levantamento das características da unidade de saúde como tempo de
atuação da unidade de saúde no território, informações referentes aos profissionais, número de
equipes, horário de funcionamento da unidade, presença de residentes, formação acadêmica
do gerente, dentre outas informações.
O apêndice B foi um formulário para o levantamento dos indicadores operacionais da
AP 3.3. Os indicadores pesquisados foram em relação a proporção de cura, abandono, óbito,
TDO, teste HIV e contatos examinados.
O último instrumento foi um formulário estruturado aplicado aos profissionais de
saúde (ANEXO A) para avaliação da atenção a TB. O questionário é uma proposta de
MacCooll Institute for Health Care Innovation. É baseado no Chronic Care Model – CCM
(Modelo de Atenção Crônica) (FURTADO, 2013).
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Figura 7 – Modelo de Atenção Crônica

(WAGNER, 1998 apud MENDES, 2011p. 141)

O questionário foi adaptado e validado no Brasil por Moyses ST; Kusma SZ e Shwab
GL, (2012), para a “avaliação pelos profissionais da capacidade institucional local para
desenvolver o modelo de atenção às condições crônicas” e assim, apoiar as equipes para
melhorar a atenção dessas condições na comunidade e nos serviços, e na relação com as
pessoas usuárias (MOYSES, 2012). Este instrumento foi adaptado para a atenção à TB pelo
Grupo de Estudos Epidemiológicos e Operacionais da Rede Brasileira de Pesquisa em
Tuberculose. Foram acrescentadas duas perguntas ao final da parte B do questionário: se o
profissional possui algum curso, capacitação ou atualização em tuberculose e se possui
especialização em saúde da família.
O questionário final para a atenção à TB foi dividido em 07 dimensões, cada uma
constituída de questões que são chamadas de componentes.
Abaixo as Dimensões do questionário:
I - Organização da Atenção à Tuberculose: O manejo de políticas/ programas de controle
da tuberculose pode ser mais efetivo se todo o sistema (organização, instituição ou unidade)
no qual a atenção prestada esteja orientada e também permita maior ênfase no cuidado aos
portadores da doença.
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II- Articulação com a Comunidade: A articulação entre os sistemas de saúde (instituições
ou unidades de saúde) e os recursos comunitários tem um importante papel na gestão/ manejo
clínico da tuberculose.
III- Autocuidado Apoiado: O autocuidado apoiado efetivo pode ajudar as pessoas
portadoras de TB e suas famílias a lidarem com os desafios de conviver e tratar a doença,
além de reduzirem as complicações e os sintomas.
IV- Suporte a Decisão: O manejo efetivo da TB assegura que os profissionais de saúde
tenham acesso a informações baseadas em evidências para apoiar decisões na atenção às
pessoas usuárias. Isso inclui diretrizes e protocolos baseados em evidências, consulta com
especialistas, educadores de saúde e envolvimento dos usuários de forma a tornar as equipes
de saúde capazes de identificar estratégias efetivas de cuidado.
V- Desenho do Sistema de Prestação de Serviços: A evidência sugere que a gestão efetiva
da atenção à TB envolve mais que a simples adição de intervenção a um sistema focado no
cuidado de condições agudas. Mudanças na organização do sistema são necessárias,
realinhando a oferta de cuidado.
VI- Sistemas de Informação Clínica: A informação útil e oportuna é individualizada por
pessoa usuária e por populações usuárias portadoras de TB, é um aspecto crítico de modelos
de atenção efetivos, especialmente aqueles que empregam abordagens populacionais.
VII- Integração dos Componentes do Modelo de Atenção às Pessoas com TB: Um
Sistema de Saúde efetivo integra e combina todos os elementos do modelo, por exemplo,
associando as metas de autocuidado com os registros nos sistemas de informação, ou
associando políticas locais com atividades dos planos de cuidado aos usuários (locais para
desenvolvimento de atividades físicas, estruturação de hortas comunitárias, etc.).
Para a avaliação do PCT o questionário possui 4 níveis de respostas referentes à
capacidade para a atenção à TB: D, referente a capacidade limitada, C, capacidade básica, B,
capacidade razoável e A, capacidade ótima. Logo, o nível D corresponde ao nível mais
desfavorável; B e C, aos níveis intermediários e o A, ao nível mais favorável da atenção à TB.
Cada nível, como indicadores de desempenho são representados por valores que
variam de 0 a 11. Semelhantemente, os valores mais baixos representam uma capacidade
institucional mais limitada para a atenção à TB e os valores mais altos representam uma
melhor capacidade para a atenção à doença, sendo:
Nível D: “0” a “2” = capacidade limitada para a atenção à TB;
Nível C: “3” a “5” = capacidade básica para a atenção à TB;
Nível B: “6” a “8” = razoável capacidade para a atenção à TB;

37

Nível A: “9” a“11” = capacidade ótima para a atenção à TB.

3.5 Procedimento para a coleta de dados
A coleta de dados ocorreu entre março a setembro de 2016 em 13 unidades de saúde e
foram entrevistados 124 profissionais de saúde. As unidades foram visitadas somente pela
pesquisadora de 3 a 4 vezes por semana em diversos horários conforme o horário de
funcionamento das unidades e agendamentos prévios com os profissionais de saúde ou
gerentes.
Os dados referentes ao Apêndice A (componente Estrutura) foram coletados no
primeiro contato com a unidade de saúde através do gerente ou Responsável Técnico (RT) da
unidade em caso de ausência do gerente.
Os dados do Apêndice B (Componente Resultados) foram coletados no mês de
novembro de 2016 disponibilizados pela Coordenação da Área de Planejamento (CAP) 3.3 a
partir dos relatórios anuais sobre TB da região. Foram avaliados os indicadores operacionais
de TB.
Para o preenchimento do Anexo A (Componente Processo), cada participante foi
convidado a participar da pesquisa a partir da explicação sobre a natureza e os objetivos do
estudo.
Os participantes que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Com o objetivo de minimizar possíveis constrangimentos dos
profissionais

ao

responderem

os

questionários,

as

entrevistas

foram

realizadas

individualmente em locais e horários marcados com o entrevistador, na maioria das vezes as
entrevistas ocorreram no próprio consultório de cada profissional, de acordo com o
consentimento do profissional.

3.6 Plano de organização e análise dos dados
Os dados foram organizados no software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS 2.1) para armazenamento e análise dos mesmos. Foram utilizados estatística descritiva
foi utilizada a partir de frequência simples, da comparação das proporções, das análises
bivariadas e dos testes estatísticos. Para o valor de p, o teste T foi utilizado para duas amostras
ou ANOVA. O teste de Post Hoc de Bonferroni foi utilizado para as médias que apresentaram
diferenças.
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Os indicadores de desempenho foram separados em tabelas simples para cada
dimensão. Os valores totais, representados pelas médias, foram agrupados com as variáveis
independentes para a análise dos fatores que interferem no desempenho.

3.7 Aspectos Éticos
Considerando a Resolução 466/12 do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa com
seres humanos do Conselho Nacional de Saúde os aspectos éticos de respeito à pessoa,
beneficência e justiça, foram considerados. O anonimato dos participantes foi garantido, não
houve riscos mínimos ou adicionais. Os benefícios diretos aos participantes foram no âmbito
da contribuição com o Programa de Controle da Tuberculose nas unidades locais e na AP 3.3
favorecendo para melhorias assistenciais e organizacionais dos serviços de saúde que atendem
a TB.
O projeto foi aprovado pelo Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem
Anna Nery – EEAN/UFRJ – Escola São Francisco de Assis (CEPEEANHESFA), sob parecer
(1.472.431/2016) (ANEXO D), aprovado em 21 de janeiro de 2016, e da Secretaria Municipal
de Saúde com o protocolo: 1442624/2016 (ANEXO C), aprovado em 08 de março de 2016.
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IV RESULTADOS
Algumas características da ESF da AP 3.3 das Unidades de Saúde da Família estão
descritas a seguir para um maior entendimento do PCT na região. Em seguida, os resultados
referentes às entrevistas serão apresentados, estes, foram divididos nos seguintes tópicos:
Componente Estrutura - Perfil dos enfermeiros e médicos e características das unidades de
saúde; Componente Processos - Indicadores de desempenho do PCT e Componente
Resultados - Indicadores operacionais do Programa de Controle da Tuberculose.
4.1. Componente Estrutura – Perfil dos enfermeiros e médicos e características das
unidades de saúde
A análise dos dados obtidos permitiu avaliar o desempenho das ações de controle da
TB na AP 3.3 do Município do Rio de Janeiro no ano de 2016.
Todas as unidades possuíam o total de 80 equipes, entretanto, destas, 12 equipes
estavam incompletas. Das equipes, em 29 possuíam médicos cuja jornada era de 20 horas
semanais. Quatro unidades possuíam o programa de residência médica e duas unidades
possuíam o programa de residência para enfermeiros (quadro 1).
As unidades iniciavam as suas atividades às 07:00 horas para exames laboratoriais,
contudo, o início das consultas e de outras ações ocorra às 08:00 horas. Sete unidades
encerravam os serviços às 20:00 horas, enquanto as outras fechavam às 18:00 horas. Somente
2 unidades funcionavam aos sábados de 08:00 às 12:00 horas. A unidade mais nova tinha 3
anos de existência, e, a mais antiga, 11 anos. Duas unidades tinham estrutura precária,
aguardavam término das obras para serem transferidas para Clínicas da Família.
Os gerentes das unidades eram na maioria das vezes enfermeiros, sendo encontrados 4
dentistas e uma nutricionista. Todos possuíam especializações em Saúde da Família, saúde
pública e vigilância sanitária. Dois gerentes possuíam o título de mestre.
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Quadro 1 – Características das 13 unidades de Saúde da Família da AP 3.3 - Município
do Rio de Janeiro, RJ, 2016.
Variáveis
Estrutura física
Nova
Antiga
Equipes
Completas
Incompletas
Médicos de 20 hs
Médicos de 40 hs
Residência
Sim
Não
Horário de funcionamento
Até às 20hs
Até às 18 hs
Sábados Sim
Sábado Não
Formação do gerente
Enfermeiro
Dentista
Nutricioninsta

n (%)
2 (15,3)
11 (84,7)
68 (85)
12 (15)
29 (36,2)
51 (63,8)
4 (30,7)
9 (69,3)
7 (53,8)
6 (46,2)
2 (15,3)
11 (84,6)
8 (61,5)
4 (30,7)
1 (7,8)

Em relação ao perfil dos médicos e enfermeiros da AP 3.3 do município do Rio de
Janeiro, na tabela 1, observa-se que um pouco mais da metade dos profissionais era de
médicos (54,8%). A grande maioria dos profissionais entrevistados era do sexo feminino
(70,2%) em relação ao sexo masculino (29,8%). O sexo feminino predominou em ambas as
categorias embora principalmente entre os enfermeiros (89,3%).
Quanto a faixa etária, observou-se que (54,8%) dos profissionais são jovens, na faixa
etária entre 24 a 34 anos. Conforme há o aumento da faixa etária, os médicos se sobressaem
na faixa etária mais velha.
Quanto à capacitação/treinamento para TB, 54,8% realizou a capacitação. No grupo
dos enfermeiros, o número de profissionais das unidades que realizaram a capacitação é maior
com 66,1% do que no grupo dos médicos (45,6%).
Entre os profissionais entrevistados 51,6% não possuem Especialização ou Residência
em Saúde da Família. Para os médicos, a especialização é obtida por exame de ordem que
pode ser realizado a qualquer tempo ou através de residências médicas.
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Tabela 1- Perfil dos enfermeiros e médicos das 13 Unidades de Saúde da Família da AP
3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ, 2016. (n=124)
Variáveis

Função
Médico n (%)

Enfermeiro n (%)

Total n (%)

Feminino
Masculino
Total

37 (54,4)
31 (45,6)
68 (100)

50 (89,3)
6 (10,7)
56 (100)

87(70,2)
37 (29,8)
124 (100)

24 a 34 anos
35 a 45 anos
46 a 65 anos
Total
Capacitação em TB
Sim
Não
Total
Especialização em Saúde da Família
Sim
Não
Total

34 (50,0)
19 (27,9)
15 (22,1)
68 (100)

34 (50.0)
12 (21,4)
10 (17,9)
56 (100)

68 (54,8)
31 (25,0)
25 (20,2)
124 (100)

31 (45,6)
37 (54,4)
68 (100)

37 (66,1)
19 (33,9)
56 (100)

68 (54,8)
56 (45,2)
124 (100)

28 (41,2)
40 (58,8)
68 (100,0)

32 (57,1)
24 (42,9)
56 (100,0)

60 (48,4)
64 (51,6)
124 (100)

Sexo

Faixa etária

Em relação ao tempo de trabalho na unidade até o momento da entrevista, os
profissionais tiveram uma média de 2,4 anos. O mínimo de tempo encontrado foi de dois
meses e o máximo de tempo foi de 9 anos. Os enfermeiros tiveram uma média de tempo na
unidade de saúde de 3 anos maior que a média dos médicos, que foi de 1 ano e 8 meses. Estes
tiveram um tempo menor que a média encontrada de 2, 4 anos. (tabela 2).
O tempo de atuação na ESF teve média de 6 anos, o tempo mínimo foi de 2 anos e
tempo máximo foi de 30 anos. Os enfermeiros tiveram média de 5,4 anos com mínimo de 6
anos e máximo de 17 anos. Os médicos tiveram média de 6,4 anos com mínimo de 2 anos e
tempo máximo de 30 anos.
Em relação ao tempo exercendo a função, a média encontrada foi de 8,4 anos com
mínimo de 2 anos e máximo de 36 anos. Os enfermeiros tiveram média de 8 anos, tempo
mínimo de 6 anos e tempo máximo de 26 anos. Os médicos tiveram média de 8,8, anos. O
tempo mínimo encontrado foi de 2 anos e tempo máximo de 36 anos.
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Tabela 2 –Tempo na unidade de saúde, tempo na ESF e tempo na função na ESF dos
médicos e enfermeiros das 13 Unidades de Saúde da Família da AP 33 – Rio de Janeiro.
2016.
Variáveis
Tempo que trabalha na unidade
Enfermeiro
Médico
Tempo que atua na ESF
Enfermeiro
Médico
Tempo que exerce a função
Enfermeiro
Médico

Média
(anos)
2,4
3.1
1.8
6.0
5.4
6.4
8.4
8.0
8.8

Mín.
(meses)
2
3
2
2
6
2
2
6
2

Máx.
(anos)
9
9
5
30
17
30
36
26
36

4.2 Componente Processos - Indicadores de desempenho do Programa de Controle da
Tuberculose
Para os primeiros 5 itens, praticamente não houve respostas no nível D correspondente
a capacidade limitada. Em relação ao “interesse do gerente”, o maior percentual foi para a
capacidade ótima, com 58,9% das respostas dos entrevistados, cujo interesse do gerente faz
parte do planejamento da unidade de saúde longo prazo, possuindo materiais e profissionais
disponíveis.
Para o item “metas pactuadas e registradas pela unidade”, houveram dois resultados
aproximados: 46,8%, com capacidade ótima, e 45,2%, com capacidade razoável. Isso pode ter
ocorrido, talvez, pelo fato das respostas serem parecidas, se diferenciando apenas no final da
resposta com maior capacidade. No nível mais baixo (capacidade razoável), as metas são
acompanhadas e revistas periodicamente, e no nível mais alto (capacidade ótima), as metas
são acompanhadas e revistas periodicamente, sendo incorporadas ao planejamento da
unidade.
Para os itens “estratégias para a melhoria da atenção a TB” e “estratégias para que a
atenção primária à saúde seja o local para o tratamento da TB” tiveram capacidade ótima com
56,5% e 51,6% respectivamente. Em relação a “atuação do gerente da unidade de saúde”,
48,4% corresponderam a capacidade razoável. Para a existência de “benefícios e incentivos
aos portadores de TB” 68,5% das respostas tiveram capacidade limitada sendo a pontuação
mais baixa dessa dimensão, em que foi verificada a inexistência de tais benefícios ou
incentivos como visto na tabela 3.
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Tabela 3 – Indicadores de desempenho da dimensão 1 - Organização da Atenção a TB
das 13 Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ,
2016. (n=124)
Variável

Desempenho
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Total

limitada

básica

razoável

ótima

n (%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

Interesse do gerente

1 (0,8)

2 (1,6)

48 (38,7)

73 (58,9)

124 (100)

Metas pactuadas e registradas pela

0

10(8,1)

56(45,2)

58(46,8)

124 (100)

0

3(2,4)

51(41,1)

70(56,5)

124 (100)

0

6(4,8)

54(43,5)

64(51,6)

124 (100)

Atuação do Gerente

0

8(6,5)

60(48,4)

56(45,2)

124 (100)

Benefícios e incentivos

85(68,5)

12(9,7)

19(153)

8(6,5)

124 (100)

unidade
Estratégias pela melhoria da
atenção a TB
Estratégias para APS seja local
para o tratamento da TB

O item “articulação da unidade de saúde com organizações da comunidade” teve a
maioria das respostas (34,7%) na capacidade limitada, ou seja, essa articulação não é
realizada. O item “parcerias com organizações da comunidade para o controle da TB” teve a
maioria das respostas (38,7%,) relacionada a capacidade básica cujas parcerias estão sendo
consideradas, mas não foram implementadas.
Sobre o item “conselho/comissão local de saúde” a capacidade é razoável, com
37,1% e o item “ACS” teve capacidade ótima com 56,5%. Neste, o ACS está totalmente
envolvido às atividades relacionadas ao controle da TB, fazendo articulação com os recursos
disponíveis na comunidade e com a equipe de saúde (tabela 4).
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Tabela 4 - Indicadores de desempenho da dimensão 2 - Articulação com Comunidade
das 13 Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ,
2016. (n=124)
Variáveis

Desempenho
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Total

limitada

básica

razoável

ótima

n (%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

Articulação da unidade com ONG’s

43(34,7)

37(29,8)

22(17,7)

22(17,7)

124 (100)

Parcerias comunitárias

38(30,6)

48(38,7)

30(24,2)

8(6,5)

124 (100)

Conselho Local de Saúde

18(14,5)

35(28,2)

46(37,1)

25(20,2)

124 (100)

ACS

0

4(3,2)

50(40,3)

70(56,5)

124 (100)

Na tabela 5, estão os itens “registros relacionados ao apoio dos profissionais da
Unidade de Saúde para o portador de TB cuidar da própria saúde”, “suporte para que os
portadores de TB cuidem da própria saúde”, “intervenções de mudança de comportamento”.
Estes apresentaram capacidade ótima com 43,5%, 63,7% e 67,7 respectivamente. Somente o
item “acolhimento” apresentou capacidade razoável com 55,6%, sendo este realizado e
solucionado na própria Unidade de Saúde.

Tabela 5 - Indicadores de desempenho da dimensão 3 - Autocuidado Apoiado das 13
Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ, 2016.
(n=124)
Variável

Registro dos profissionais

Capacidade
limitada
n (/%)
0

Capacidade
básica
n (/%)
45(36,3)

Desempenho
Capacidade
razoável
n (/%)
25(20,2)

Capacida
de ótima
n (/%)
54(43,5)

Suporte aos doentes

5(4)

18(14,5)

22(17,7)

79(63,7)

Acolhimento

0

7(5,6)

69(55,6)

48(38,7)

Intervenções de mudança
de comportamento

1(0,8)

14(11,3)

25(20,2)

84(67,7)

Total
n (%)
124
(100)
124
(100)
124
(100)
124
(100)

Visualizados na tabela 6, os itens “manual de diretrizes” e “informação às pessoas
sobre TB” apresentaram capacidade ótima com percentuais de 79% e 54% respectivamente. O
item “envolvimento com especialistas” teve a maioria das respostas (36,3%) relacionadas à
capacidade básica. A participação dos especialistas, entretanto, se limita as solicitações da
unidade para o controle da TB. A segunda resposta mais citada; correspondendo a capacidade
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limitada,

com

33,1%;

refere-se

ao

envolvimento

de

especialistas

através

de

referenciamento/encaminhamento tradicional. Em relação ao item “capacitação profissional”,
este apresentou capacidade razoável com 29,8% das respostas; entretanto, os outros níveis
tiveram percentuais próximos. As respostas se diferenciam pela frequência da realização das
capacitações e pela quantidade de integrantes da equipe de saúde que participam da
capacitação.

Tabela 6 - Indicadores de desempenho da dimensão 4 - Suporte a Decisão das 13
Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ, 2016.
(n=124)
Variável

Desempenho
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Total

limitada

básica

razoável

ótima

n (%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

Manual de diretrizes

1(0,8)

1(0,8)

24(19,4)

98(79)

124 (100)

Envolvimento de especialistas

41(33,1)

45(36,3)

21(16,9)

17(13,7)

124 (100)

Capacitação profissional

29(23,4)

32(25,8)

37(29,8)

26(21)

124 (100)

Informação as pessoas

3(2,4)

11(2,4)

43(34,7)

67(54)

124 (100)

Com exceção do item “atenção planejada para controle da TB”, que teve capacidade
razoável (47,6%), todos os demais itens apresentaram capacidade ótima. Destaca-se que
nenhum profissional entrevistado avaliou o trabalho em equipe e o sistema de agendamento
com capacidade limitada que é o pior nível de avaliação (tabela 7).
Tabela 7 - Indicadores de desempenho da dimensão 5 - Desenho do Sistema de Prestação
de Serviços das 13 Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 – Município do Rio de
Janeiro, RJ, 2016. (n=124)
Variáveis

Desempenho
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Total

limitada

básica

razoável

ótima

n (%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

Trabalho em equipe

0

13(10,5)

36(29,0)

75(60,5)

124 (100)

Profissional de referência

5(4,0)

18(14,5)

20(16,1)

81(65,3)

124 (100)

Sistema de agendamento

0

3(2,4)

25(20,2)

96(77,4)

124 (100)

Monitoramento da TB

2(1,6)

34(27,4)

29(23,4)

59(47,6)

124 (100)

Atenção planejada para TB

1(0,8)

12(9,7)

59(47,6)

52(41,9)

124 (100)

Referência e contra referência

8(6.5)

13(10,5)

35(28,2)

68(54,8)

124 (100)
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Os itens “prontuário clínico”, “registro dos doentes” e “plano de cuidado”
apresentaram capacidade ótima através dos resultados com maioria de respostas 73,4%,
50,8%, 63,7%, respectivamente. O item “informações sobre os doentes de TB” teve um
resultado inconclusivo já que apresentou o mesmo valor percentual, de 33,1%, para as
capacidades básica e ótima. Com capacidade razoável, os itens “sistema de aviso e alertas” e o
“retorno de informações” com 38,7% e 46% respectivamente (tabela 8).
Tabela 8 - Indicadores de desempenho da dimensão 6 - Sistema de Informação
Clínica das 13 Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 – RJ, Município do Rio de
Janeiro, 2016. (n=124)
Variáveis

Desempenho
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Total

limitada

básica

razoável

ótima

n (%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

Prontuário clinico

0

2(1,6)

31(25,0)

91(73,4)

124 (100)

Registro dos doentes de TB

5(4,0)

12(9,7)

44(35,5)

63(50,8)

124 (100)

Sistema de Aviso e alertas

19(15,3)

18(14,5)

48(38,7)

39(31,5)

124 (100)

Retorno de informações

11(8,9)

18(14,5)

57(46,0)

38(30,6)

124 (100)

Informações sobre os doentes de TB

10(8,1)

41(33,1)

32(25,8)

41(33,1)

124 (100)

Plano de cuidado

0

10(8,1)

35(28,2)

79(63,7)

124 (100)

Na tabela 9, os itens “informação aos doentes”, “prontuários” e “planejamento da
atenção” tiveram capacidade razoável com 42,7%, 41,1% e 46,8%. Com capacidade básica, o
item “programas comunitários” teve a maioria das respostas (50%). Com a nível mais alto, o
item “monitoramento” e “recomendações do ministério da saúde” tiveram capacidade ótima
com 51,6% e 56,5%, respectivamente.
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Tabela 9 - Indicadores de desempenho da dimensão 7 - Integração dos Componentes do
Modelo de Atenção às Pessoas com TB das 13 Unidades de Saúde da Família da AP 3.3 –
Município do Rio de Janeiro, RJ, 2016. (n=124)
Variáveis

Desempenho
Capacidade

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Total

limitada

básica

razoável

ótima

n (%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

Informação aos doentes de TB

5(4,0)

25(20,2)

53(42,7)

41(33,1)

124 (100)

Prontuários

0

23(18,5)

51(41,1)

50(40,3)

124 (100)

Programas comunitários

29(23,4)

62(50,0)

22(17,7)

11(8,9)

124 (100)

Planejamento da atenção

0

18(14,5)

58(46,8)

48(38,7)

124 (100)

Monitoramento

5(4,0)

12(9,7)

43(34,7)

64(51,6)

124 (100)

Recomendações do Ministério da Saúde

5(4,0)

19(15,3)

30(24,2)

70(56,5)

124 (100)

4.2.2 Fatores que interferem no desempenho das Unidades de Saúde da Família para
controle da TB.
As variáveis que tiveram significância estatística foram ser residente, possuir
especialização, faixa etária, tempo na ESF e o tempo na função que exerce na unidade.
A capacidade razoável predominou em todas as variáveis. Entre as médias e as
medianas, não houve mudanças na avaliação da capacidade entre as variáveis analisadas, ou
seja, não houve diferenças entre níveis apesar de estatisticamente significativos. Entretanto,
para os valores mínimos e máximos houve mudança do desempenho nas variáveis ser
residente, tempo na ESF e tempo na função.
O campo “ser residente” demonstrou interferir nessa avaliação sendo estatisticamente
significativo (p < 0,05). Os residentes, tanto médicos como enfermeiros, avaliaram o
programa com valores diferentes. Apesar de estarem no mesmo nível de avaliação, com
capacidade razoável, os residentes avaliaram de forma mais criteriosa, pois os valores das
médias, das medianas e do valor máximo foram menores comparados com os de não
residentes.
Sem significância estatística (p > 0,05), a função exercida na ESF não demonstrou
influenciar no desempenho no PCT da ESF. Tanto médicos como enfermeiros avaliaram o
programa com capacidade razoável, entretanto, para o valor mínimo os médicos avaliaram de
forma mais negativa o programa, caso comparado com a avaliação dos enfermeiros. Possuir
treinamento também não demonstrou influenciar na avaliação do PCT, pois apresentou
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“p>0,05”. A especialização em saúde da família demonstrou influenciar na avaliação do PCT
de forma estatisticamente significativa (p < 0,05). Dos que fizeram a especialização, estes
deram um melhor desempenho ao programa comprado com os que não fizeram a
especialização.
A faixa etária também demonstrou influenciar no desempenho do programa pois teve
um valor estatisticamente significativo (p < 0,05). Com exceção da mediana, as pontuações
do grupo na faixa etária mais velha avaliaram o programa com um melhor desempenho, com
pontuações mais elevadas.
O tempo na unidade de saúde não demonstrou influenciar do desempenho (p >0,05). O
tempo na ESF e o tempo na função foram estatisticamente significativos (p < 0,05). Para
ambas as variáveis, quanto menor o tempo na função ou na ESF, menor o desempenho.
Tabela 10 – Associação das variáveis independentes segundo os indicadores de
desempenho do Programa de Controle da Tuberculose das 13 Unidades de Saúde da
Família da AP 3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ, 2016. (n=124)
Variáveis
Residente

Função

Sim
Não
Médico
Enfermeiro

N/%
12 (9,7)
112 (90,3)

Média
6,3
7,6

Mínimo
4,2
4,8

Máximo
8,3
10,6

DP
1,1
1,2

Mediana
6,5
7,8

p valor
0,001

68 (54,8)
56 (45,2)

7,4
7,6

4,2
5,1

10,6
10,0

1,4
1,1

7,6
7,7

0,561

Capacitação

Sim
Não

68 (54,8)
56 (45,2)

7,7
7,3

4,2
4,8

10,6
9,5

1,3
1,2

7,9
7,5

0,12

Especialização

Sim
Não

60 (48,4)
64 (51,6)

7,8
7,2

5,2
4,2

10,6
9,5

1,3
1,2

8,0
7,6

0,019

Faixa etária

24 a 34 anos
35 a 45 anos
46 a 65 anos

68 (54,8)
31 (25,0)
25 (20,2)

7,2*
7,8
8,0*

4,2
5,3
5,4

10,0
9,9
10,6

1,2
1,2
1,4

7,4
8,1
8,1

0,010

Tempo na unidade

Menos de 1 ano
1 a 5 anos
Mais de 5 anos

39 (31,5)
77 (62,1)
8 (6,5)

7,2
7,7
7,4

4,2
4,8
5,6

9,5
10,6
9,5

1,3
1,3
1,4

7,1
7,8
7,6

0,192

Tempo na ESF

Menos de 1 ano
1 a 5 anos
5 a 10 anos
Mais de 10 anos

21 (16,9)
57 (46,0)
25 (20,2)
21 (16,9)

6,9*
7,4*
7,5*
8,5*

4,2
4,8
5,3
6,3

9,4
10,0
9,5
10,6

1,3
1,2
1,0
1,2

6,5
7,6
7,6
8,7

<0,00

13 (10,5)
6,4*
4,2
8,0
1,0
6,5
Menos de 1 ano
<0,00
45 (36,3)
7,7*
4,8
10,0
1,2
7,9
1 a 5 anos
34 (27,4)
7,2
5,1
9,5
1,1
7,1
5 a 10 anos
32 (25,8)
8,0*
5,3
10,6
1,4
8,3
Mais de 10 anos
OBS¹: Utilizado para o valor de p o teste T para duas amostras ou ANOVA OBS² *Médias que apresentam
diferenças pelo teste de Post Hoc de Bonferroni.

Tempo na função
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4.3. Componente Resultados - Indicadores operacionais do Programa de Controle da
Tuberculose
Os dados secundários foram coletados na Coordenação da AP 3.3. O período foi de
2010 até 2015 pois, a partir de 2009 que houve uma maior expansão da ESF na região. Foram
utilizados alguns indicadores operacionais para uma das avaliações dos PCT’s em estudo.
Estes são voltados para a qualidade de detecção, de diagnóstico e de tratamento.
Seis indicadores operacionais foram utilizados: proporção de contatos de casos de TB
examinados entre os registrados; proporção de casos de TB curados; proporção de casos de
TB que abandonaram o tratamento; proporção de casos de TB com encerramento óbito;
proporção de casos de TB que realizaram TDO e proporção de exames anti-HIV realizados
entre os casos de TB.
A proporção de cura não teve grandes alterações ao longo dos cinco anos analisados.
Houve uma variação pouco considerável, entretanto, pode-se destacar o último ano (48,1%)
que teve uma diminuição de 10% se comprado com os dois primeiros anos (gráfico 2).

Gráfico 2 – Indicadores Operacionais do PCT das Unidades de Saúde da Família da AP
3.3 – Município do Rio de Janeiro, RJ, 2016.
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V DISCUSSÃO
A seguir, a discussão será apresentada nos seguintes tópicos: Componente Estrutura Perfil dos profissionais e características das unidades de saúde; Componente Processos Indicadores de desempenho do Programa de Controle da Tuberculose e Componente
Resultados - Indicadores operacionais do Programa de Controle da Tuberculose.

5.1 Componente Estrutura - Perfil dos profissionais e características das unidades de
saúde
Participaram do estudo 124 profissionais de saúde com nível superior - médicos e
enfermeiros – atuantes na Estratégia de Saúde da Família da AP 3.3 no Município do Rio de
Janeiro.
A feminização foi encontrada entre os profissionais (tabela 1) sendo o resultado
compatível com a literatura (BRASIL, 2000 apud LOPES, 2005; GIL, 2005; FERRARI,
2005; CANESQUI, 2006; SANTINI, 2010; ZANETTI, 2010; FERREIRA, 2010; PINTO,
2010; LOPES, 2011). O perfil de enfermeiros e médicos da ESF revelam a concentração do
trabalho feminino, de acordo com a tendência do trabalho em saúde e também das equipes de
saúde da família.
A enfermagem e a medicina possuem um histórico bastante diferenciado em relação
ao gênero dos profissionais. A medicina no Brasil era predominantemente masculina
(LOPES, 2005; GUARDA, 2012). Ao longo dos anos, houve um aumento gradativo de
mulheres nas profissões que eram historicamente exercidas por homens, como a medicina, a
odontologia e o direito. Entretanto, na ESF os estudos divergem entre si, não havendo um
consenso sobre o que predomina, em relação ao sexo. Em alguns estudos (LOPES, 2005;
CANESQUI, 2006; GUARDA, 2012; NEY, 2012), houve o predomínio do sexo feminino, já
em outros estudos (FERRARI, 2005; SANTINI, 2010; FERREIRA, 2010; PINTO, 2010;
LOPES, 2011) houve o predomínio do sexo masculino.
Diferentemente, um estudo realizado na região metropolitana em Recife (GUARDA,
2012) mostra um equilíbrio entre os gêneros. Neste estudo, havia 47,4% de profissionais
médicas na ESF.
Sobre a enfermagem, todos os estudos encontrados (LOPES, 2005; FERRARI, 2005;
CANESQUI, 2006; PADILHA, 2006; ROCHA, 2007; SANTINI, 2010; ZANETTI, 2010;
FERREIRA, 2010; PINTO, 2010; LOPES, 2011; FARIA, 2016) corroboram com os achados.
Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEn), a maioria dos profissionais de
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enfermagem é do sexo feminino os quais correspondem a 87,24% dos profissionais do Brasil,
já os do sexo masculino correspondem a 12,76% do total dos profissionais. A enfermagem é
uma prática essencialmente do universo feminino (COFEN, 2011).
A feminização da enfermagem está associada às construções de papéis sexuais ao
longo da história que estabelece a mulher, com condicionantes femininos, carreiras como
professoras, secretárias, enfermeiras, dentre outras, que são associadas desde a infância como
condicionamento para a avida adulta (PADILHA, 2006).
O cuidado por muitas vezes foi visto como uma prática feminina e intrínseca. Na
enfermagem, houve uma repetição de estereótipos sexistas que retratam a enfermeira como
bondosa, carinhosa, obediente e servil. Fato que também se associa ao padrão histórico da
enfermagem e ao cunho religioso (PADILHA, 2006), os valores simbólicos da profissão
influenciam o recrutamento quase que totalmente feminino para a prática da enfermagem
(LOPES, 2005).
As primeiras escolas de enfermagem utilizavam o termo ‘enfermeira’ e não era
permitido o ingresso de alunos. Raramente, quando usavam o termo ‘enfermeiro’ era somente
para citações de cursos relacionados a polícia militar ou forças armadas. Esse cenário
começou a mudar a partir da reforma universitária em 1968 (PADILHA, 2006), nos últimos
anos, houve o aumento de forma gradual de homens na profissão enfermagem, o que
provavelmente se deve à segurança e à estabilidade da profissão.
Ao longo das décadas, observa-se no Brasil um constante aumento da mulher no
mercado de trabalho assim como a elevação do grau de instrução (PINTO, 2010). Essa
tendência acompanha feminização dos profissionais da saúde sendo observados nos achados.
As escolhas profissionais são ligadas à questões de gênero e assim, os papéis são
influenciados por questões históricas e sociais (LOPES, 2005; PADILHA, 2006).
Sobre a faixa etária, nos resultados percebe-se a concentração de profissionais jovens
atuando na ESF (tabela 1). Esse fato também é visto em outros estudos (LOPES, 2011; GIL,
2005; FERRARI, 2005) em que as idades se aproximam corroborando os resultados. Percebese que a ESF concentra profissionais em uma faixa etária economicamente ativa e
provavelmente recém-formada, constituindo na maioria das vezes o primeiro ou segundo
emprego de cada profissional, recém-chegados ao mercado de trabalho.
Outra metade dos profissionais se encontra dividida nas faixas etárias entre 35 a 45
anos (20,5%) e entre 46 a 65 anos (20,2%). Canesqui (2006), observa essa divisão nas faixas
etárias mais avançadas.
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Avaliando-se as categorias profissionais separadamente, não há uma tendência em
relação à idade dos profissionais. Isso também é visto em outros estudos sobre o perfil de
profissionais de saúde que atuam na ESF pois há variações em cada categoria profissional.
No grupo dos enfermeiros, encontrou-se estudos que mostram diversas faixas etárias
variando de até 25 anos (ROCHA, 2007), até 30 anos (FERREIRA, 2010), até 35 anos
(LOPES,2011), menos de 40 anos (FARIA, 2016). No grupo dos médicos, também não há um
consenso sobre a faixa etária variando de 21 até 30 anos (FERREIRA, 2010), entre 31 a 40
anos (NEY, 2012), menos de 40 anos (FERRARI, 2005) e acima de 40 anos (SANTINI,
2010; GUARDA, 2012).
Como foi observado, a grande presença de profissionais jovens atuando na ESF pode
ser justificado pela mudança curricular dos cursos de graduação além das mudanças ocorridas
para a reorientação da formação em saúde (COSTA, 2013).
Quanto a capacitação em TB, houve um discreto predomínio de profissionais
capacitados. Entretanto, se analisarmos apensas a categoria enfermeiro a capacitação foi
realizado em quase 70% dos profissionais (tabela 1). Este tipo de treinamento em serviço é
importante para o enfrentamento dos problemas que são encontrados na rotina do PCT. È
fundamental para que os profissionais adquiram novos conhecimentos sobre a temática,
rotinas do programa ou ainda sobre as mudanças na rede de atenção à saúde.
O fato de a maior parte dos enfermeiros terem uma maior participação nas
capacitações pode refletir o interesse desses profissionais em relação a TB ou ainda, a maior
disponibilidade desses profissionais em participarem das capacitações. A falta de médicos em
algumas equipes pode aumentar as demandas de atendimentos, não permitindo assim a
participação desses profissionais nas capacitações. Soma-se a isso que, na prática profissional,
algumas atribuições burocráticas sobre o PCT ainda ficam isoladamente a cargo do
enfermeiro da equipe, ocorrendo concentração de serviços para este profissional, e por isso,
há de modo mais comum enfermeiros nas capacitações.
É importante que a CAP e gerentes das unidades percebam essa dinâmica na
realização das capacitações, para que as oportunidades sejam igualmente distribuídas entre os
profissionais e que as capacitações ocorram periodicamente devido a sua rotatividade. Sabe-se
que outros cursos/capacitações sobre outras temáticas permeiam a rotina dos médicos e
enfermeiros, não sendo a TB exclusiva na educação continuidade das equipes.
Entretanto, foi descrito por Cotta, 2006, um baixo percentual de participantes da ESF
nos cursos disponibilizados. A educação permanente é um aprendizado no trabalho em que o
aprender e o ensinar estão interligados no ambiente de trabalho. Este processo de capacitação

53

deve ter como referência as necessidades de saúde das pessoas e da comunidade para assim
transformar as tanto as práticas profissionais como as da organização de trabalho (BESEN,
2007).
A capacitação do profissional de saúde é um dos caminhos para que se alcance uma
maior qualidade dos serviços de atenção à saúde (COTTA, 2006; LOPES, 2011) e, em se
tratando de TB, deve ocorrer o fortalecimento das equipes através de treinamentos e
capacitações. A capacitação regular pode melhorar a qualidade na assistência prestada, e desta
forma melhorar a todos os indicadores de TB na região e consequentemente, beneficiar as
condições da saúde da população.
O processo de educação permanente e sistematizado, é capaz de corrigir e/ou
aprimorar habilidades. A educação permanente deve começar com treinamento introdutório
da equipe através de todos os recursos pedagógicos disponíveis e, de acordo com as realidades
de cada um (COTTA, 2006). Tratando-se de TB essa prática deve ser incentivada, a fim de ser
realizada regularmente e/ou sempre quando houver necessidade nas equipes, ou cada
mudança de profissionais nas mesmas.
Em relação a especialização em Saúde da Família, a maioria dos profissionais não
possui essa especialização; entretanto, avaliando-se separadamente as categorias profissionais
os enfermeiros foram os que mais fizeram a especialização (tabela 1). Em alguns estudos
encontrados, percebe-se um baixo percentual de profissionais especializados em saúde da
família, 25% (FERREIRA, 2011) e 16,4% (ZANETTI, 2010).
Outros estudos (FERRARI, 2005; ROCHA, 2007; FERREIRA, 2011; LOPES, 2011)
apontam que a maioria dos enfermeiros, ou quase todos os que atuam na ESF possuem
especialização na área de saúde da família. Já os médicos possuem outras especializações
clássicas como clínica médica, pediatria ou obstetrícia sendo poucos com formação em saúde
pública (FERRARI, 2005; ZANETTI, 2010; LOPES, 2011; NEY, 2012).
A especialização em Saúde da Família não é uma exigência para a atuação na ESF.
Tampouco há aumento significativo na remuneração associada a especialização. Assim, esses
fatores podem contribuir para a não realização do curso de especialização dos profissionais.
Algo que não ocorre em outras especialidades, contribuindo para o perfil encontrado.
A pouca ênfase na ESF durante a formação acadêmica também contribui para a
depreciação da especialidade. Em um estudo (LOPES, 2011) foi constatado que 15% dos
médicos e 34% dos enfermeiros entrevistados tiveram algumas noções sobre a ESF. Esse
percentual é muito baixo para ambos os cursos, entretanto, para a medicina, esse fato pode ser
atrelado ao pouco incentivo e importância dada em relação ao mercado de trabalho.
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Para a medicina, ainda há uma grande influência do modelo hospitalocêntrico, com
uma formação fragmentada, sem ênfase e nem incentivo para a ESF durante a formação
acadêmica. Isso pode ser explicado pela tendência em considerar a atuação na ESF de menor
prestígio (GONÇALVES, 2009).
Há diversos problemas na área da saúde, em todos os níveis do sistema, e podem ser
de ordem política, organizacional e operacional. Soma-se a isso uma necessidade de os
profissionais saberem articular os diferentes recursos existentes, tanto no território quanto nos
diferentes níveis, apesar das diversidades que podem surgir nos processos, quebrando também
com a tradição do modelo biomédico e as concepções tradicionais dos modos de produção de
saúde (SCHERER, 2016).
A qualificação profissional, decorrente do curso de especialização, demonstra o
interesse dos profissionais em adquirir conhecimentos que não estiveram presentes na
graduação contribuindo de forma positiva para a prática profissional (ROCHA, 2007).
Questiona-se também o fato de a graduação não ter sido suficiente, fazendo com que os
profissionais tenham que buscar outras formas de aprendizagem para melhor desenvolverem
suas atividades. Segundo Lopes, 2011:
“A qualificação inadequada pode gerar baixa qualidade da assistência prestada,
dificultando a melhoria das condições de saúde da população. Ademais, a
inexistência de programas de capacitação que permitam o crescimento e
aprimoramento profissional pode contribuir para a evasão desses profissionais,
que vislumbrariam a necessidade de complementar sua formação acadêmica ”

Um dos diferenciais da ESF é o foco na família/comunidade. Esse diferencial em
relação ao modelo tradicional de atenção à saúde deveria incentivar os profissionais de saúde
a se atualizarem e se capacitarem para melhorar a atuação nessa nova modalidade de atenção
à saúde (SILVA, 2011b).
Apesar da realização dos cursos de especialização em saúde da família, faz-se
necessário uma reformulação nos cursos de graduação para que os profissionais formados
entendam que existe uma certa distância entre a formação e a prática profissional; por isso, as
estratégias são necessárias para minimizar essas complexidades.
Scherer (2016) conclui em seus estudos que o curso de especialização em saúde da
família aumenta a competência desses profissionais já que ampliam conhecimentos e
desenvolvem novos modos de agir.
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Tempo na unidade de saúde, tempo na ESF e tempo na função na ESF dos médicos e
enfermeiros da ESF da AP 33

Na tabela 2 visualizamos o tempo na unidade de saúde, o tempo na ESF e o tempo na
função dos médicos e enfermeiros das ESF. Sobre o tempo na unidade de saúde, a média
encontrada foi de quase 2 anos e meio. Semelhante aos resultados descritos (ZANETTI, 2010;
GUARDA, 2012) que foi de 2 anos.
Separando o tempo de atuação na unidade entre médicos e enfermeiros, estes últimos
apresentaram um tempo maior nas unidades de saúde o que sugere mais estabilidade para a
atuação no território, inserção na comunidade, formação de vínculo com as famílias e melhor
qualificação da atenção prestada.
Todos esses fatores proporcionam facilidade dos contatos efetivos com a comunidade,
o melhor conhecimento das necessidades da população e favorece a continuidade do cuidado
prestado (ZANETTI, 2010; MEDEIROS, 2010). Se tratando de TB, esses fatores fortalecem
a relação profissional- usuário-família-comunidade no controle da TB, desde a suspeita
diagnóstica até a continuidade e término do tratamento.
A pouca ou a menor permanência dos profissionais médicos na unidade de saúde da
família não é novidade. Entre os motivos poderiam estar a possibilidade de novos empregos
com menor carga horária, distância em relação ao domicílio, dentre outros fatores.
Esse problema já fora observado em alguns estudos (MACEDO, 2016; GUARDA,
2012; ZANETTI, 2010; MEDEIROS, 2010; SILVA, 2009). O fato está atrelado, em muitas
das vezes, a diversos aspectos negativos. Um aspecto ao qual pode estar associado é a
localização da unidade de saúde, geralmente em área de frequentes conflitos armados.
Portanto o medo e a violência poderiam desestimular a longitudinalidade entre profissionais e
usuários nesses locais de trabalho.
A rotatividade dos médicos pode interferir negativamente na continuidade do cuidado
prestado e nas ações realizadas a médio e longo prazo na unidade de saúde. Outro aspecto é a
interferência na criação e estabelecimento do vínculo entre o profissional de saúde e a
comunidade (SILVA, 2009; MEDEIROS, 2010; ZANETTI, 2010; GUARDA, 2012;
MACEDO, 2016). O tempo de atuação dos profissionais na unidade é importante para o
fortalecimento do vínculo e da confiança com os doentes de TB (MACEDO, 2016).
Quanto ao tempo de atuação na ESF dos médicos e enfermeiros, a média encontrada
foi de 6 anos (tabela 2). A média é de quase cinco anos e meio para os enfermeiros e, para os
médicos, é de quase seis anos e meio. Embora, os enfermeiros permaneçam mais tempo na
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unidade de saúde, conforme já descrito anteriormente, o seu ingresso na ESF parece ser mais
recente do que o dos médicos. Esse resultado também foi relatado em outros estudos
(MACEDO, 2016; GUARDA, 2012; LOPES, 2011).
Guarda, 2012, descreve o tempo de serviço dos profissionais de saúde na ESF em que
34,2% tinham o tempo de serviço menor que 2 anos, 31,6% tinham entre com 5 a 10 anos,
21,0% entre 2 a 3,9 anos, 9,2% entre 4 e 4,9 anos e 3,9% há mais de 10 anos. Neste mesmo
estudo, os médicos apresentaram tempo de trabalho na ESF superior a 2 anos. Já no estudo de
Macedo (2016) maioria dos profissionais atua na ESF há mais de 10 anos.
Em outro estudo, Lopes (2011) a maioria dos profissionais trabalhava na ESF há
menos de 2 anos. Neste estudo foram apontados alguns motivos para a inserção dos
profissionais na ESF. Estes motivos eram diferenciados entre as categorias médicas e de
enfermagem. Outro estudo encontrado, Ferrari (2005) 80,9 % dos enfermeiros atuava na ESF
há 2,4 anos e 56,1% dos médicos com 2 anos de atuação na ESF.
Podemos inferir que os médicos estão há mais tempo na ESF, entretanto, eles possuem
uma rotatividade maior que os enfermeiros entre as Unidades de Saúde da Família. Os
enfermeiros quando são alocados em uma unidade, permanecem por mais tempo nela se
comparados aos médicos, neste estudo.
Diversos fatores podem influenciar esses aspectos relacionados à rotatividade dos
profissionais. Esse problema é um grande desafio devido às múltiplas causas e é um dos
problemas centrais e prejudiciais para a efetividade dos resultados esperados para a ESF
(MEDEIROS, 2010; MACEDO, 2016).
Como exemplos, podemos citar a insatisfação salarial, a carência de profissionais na
área, a busca por melhores condições de trabalho, a carga horária da jornada de trabalho, ou
ainda a recente inserção do profissional no mercado de trabalho (FERRARI, 2005; SILVA,
2009; ZANETTI, 2010; MEDEIROS, 2010; LOPES, 2011; GUARDA, 2012).
Outro aspecto relevante como possível causa da rotatividade dos profissionais é o
vínculo empregatício, pois a maioria deles se enquadra no regime celetista, ou seja, não têm
estabilidade constitucional (SILVA, 2009; PINTO, 2010).
Além disso, entre 1995 a 2004, o Governo Federal estimulou outra forma de
contratação devido à restrição dos concursos públicos (MENDONÇA, 2009). A forma de
contratação ocorre através de Organizações Sociais (OS), desta forma, há a transferência da
gestão dos serviços públicos para o setor privado e a manutenção dos vínculos de trabalho
fragilizados na ESF. A partir desse ponto, também se pode questionar os critérios de
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avaliação, produtividade e desempenho da prática profissional e dos processos de trabalho dos
profissionais de saúde (SILVA, 2009).
Sobre o tempo de exercício da função, a média dos profissionais foi de 8 anos e 4
meses. Separadamente, a média dos enfermeiros foi de 8 anos; e a dos médicos, de 8 anos e 8
meses (tabela 2). Percebe-se que não há muitas diferenças no tempo de exercício da função
dos profissionais entrevistados; entretanto, os médicos tiveram o tempo um pouco maior que
os enfermeiros. Associando com a variável faixa etária, nas idades mais velhas se encontra o
maior percentual do grupo dos médicos, isso explica o fato destes terem um tempo maior de
exercício profissional.
Outros estudos também encontraram essa tendência, em Ferrari (2005) verificou que
62,2 % dos médicos tinham 9 anos de atuação profissional, com média 16 anos. Os
enfermeiros tiveram 9 anos e média de 9,2 anos e em Lopes (2011) 42% dos médicos e 63%
dos enfermeiros tinham 5 anos ou menos de formados.
Em um estudo (NEY, 2012) realizado no Município de Duque de Caxias, no Estado do
Rio de Janeiro cerca de 44% dos médicos tinha mais de 20 anos de formados, 28% tinham
entre 10 a 20 anos de formados. Em menor percentual havia os que tinham menos de 10 anos
de formação.
Para a medicina, essa porta de entrada para o mercado de trabalho pode ter ficado mais
evidente a partir de 2001, devido à modificação do currículo médico. Essas novas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina foram a base para a
modernização dos projetos político-pedagógicos das escolas médicas brasileiras vinculando a
formação médico-acadêmica às necessidades sociais de saúde com ênfase no SUS e
enfatizando a formação em atitudes voltadas para a saúde, a cidadania, a comunidade e para a
atuação em equipe. Esse novo currículo com disciplinas voltadas para a APS talvez tenha
permitido com que os recém-formados se sintam mais preparados para atuar na ESF,
diferentemente dos profissionais formados pelo currículo antigo (NOBREGA-THERRIEN,
2015).
Em alguns estudos (GUARDA, 2012; SANTINI, 2010), a ESF constituiu a porta de
entrada ao mercado de trabalho de 23,94% os profissionais da saúde. A identificação e o
conhecimento do perfil e da formação dos profissionais podem contribuir para a melhoria dos
serviços de saúde, para o desenvolvimento de ações, para a formação acadêmica e para a
educação permanente dos profissionais de saúde (LOPES, 2005; PADILHA, 2006; PINTO,
2009). Desta forma, pode-se considerar as características dos profissionais a fim de
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possibilitar maior participação e o comprometimento para o desenvolvimento de atividades de
planejamento e avaliação (ZANETTI, 2010).

5.2 Componente Processos - Indicadores de desempenho do Programa de Controle da
Tuberculose

Dimensão 1 - Organização da Atenção à Tuberculose
“A Organização da Atenção à saúde para o cuidado às condições crônicas deve estar
disponível para implementar mudanças no processo de gestão, identificar e prevenir
falhas na coordenação, promover acordos que facilitem a comunicação e os fluxos
de informações e de pessoas, entre os gestores e os prestadores de serviços”
(SILVA, 2016).

A dimensão 1 diz sobre a Organização da Atenção à Tuberculose. Fala sobre o manejo
de políticas/ programas de controle da TB (organização, instituição ou unidade). Esta
dimensão possui 6 itens: interesse do gerente em relação às mudanças na atenção à TB; metas
pactuadas e registradas pela unidade; estratégias para a melhoria da atenção a TB; estratégias
para que a atenção primária à saúde seja o local para o tratamento da TB, atuação do gerente
da unidade de saúde e existência de benefícios e incentivos aos portadores de TB.
O primeiro item sobre o interesse do gerente teve capacidade ótima (tabela 3).
Entretanto, outro item sobre o gerente, mas sobre a atuação teve uma avaliação razoável
demonstrando discrepância entre o que seria idealizado para o que de fato é realizado na
prática do gerente. Talvez o interesse do gerente demonstrado no dia a dia, através das
discussões, relatórios ou reuniões em diversos momentos transpareça de fato a preocupação
com a TB.
A gerência eficiente e competente é primordial para a realização de ações individuais e
coletivas adequadas para o controle da TB (PROTTI, 2008). A atuação nas programações, na
comunidade, dentro da unidade, nem sempre ocorre como o planejado, tanto pelo o gerente
como também pela própria equipe de saúde, por conta dessas atividades técnico-burocráticas
que o gerente possui. Essas responsabilidades podem distanciar ou diminuir a capacidade de
atuação do gerente e, por isso, foram avaliadas de forma inferior comparado ao item interesse.
Em um estudo (PROTTI, 2008) realizado com gerentes de UBS sobre a visão dos
gerentes sobre a TB, 50% deles tinham uma atuação esporádica para a definição de ações para
o controle de TB e 68% nunca participaram de discussões para a definição de aplicação de
recursos para a TB. Neste estudo, concluíram que a gerencia com maior envolvimento pode
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ter mais ferramentas que possibilite o adequado desenvolvimento das ações gerenciais de
controle da TB.
Diversas atividades são atribuídas aos gerentes, como as atividades relacionadas à
recursos humanos, planejamento e desenvolvimento de estratégias, diagnóstico situacional,
avaliar o desempenho das equipes de saúde da família, análise do processo de trabalho, dentre
muitas outras questões complexas (MESQUITA, 2013).
O trabalho do gerente é primordial na ESF para a valorização profissional; pois,
quando o profissional desenvolve suas potencialidades a partir da liberdade de criação e
expressão, ocorre maior satisfação profissional e do seu papel na organização dos processos
de trabalhos tanto na unidade quanto na equipe em que atua (MESQUITA, 2013).
Assim, o processo de trabalho do gerente na ESF é fundamental para o processo de
saúde (MESQUITA, 2013), e se tratando de TB, esse processo seria ainda mais importante
para o melhor e mais adequado trabalho da equipe de saúde, estimulando os profissionais de
saúde a terem o melhor desempenho possível para o controle da TB na comunidade.
A ESF tem características bem distintas como trabalhar com uma equipe de saúde
mínima, trabalhar com uma população específica de um território adscrito sendo referência
naquela área, dentre tantas outras. Um fator importante para que toda essa articulação venha
de fato ocorrer da melhor forma possível é a necessidade de uma gerência qualificada,
competente, que saiba além de gerenciar a unidade de saúde e o território, também consiga
administrar os possíveis problemas, necessidades e demandas que surgem (MESQUITA,
2013).
Os gerentes, deste estudo, eram majoritariamente do sexo feminino, enfermeiros e com
especialização assim como visto em outro estudo (MESQUITA, 2013). O mínimo de tempo
de permanência encontrado em uma unidade foi de um ano e de no máximo 10 anos. A média
de tempo foi de 3 anos.
Os outros itens sobre as metas pactuadas, estratégias para a melhoria da atenção a TB
e estratégias para que a APS seja o local para o tratamento da TB tiveram uma boa avaliação
considerada ótima (tabela 3). Diversos fatores interferem na Organização da Atenção a TB e
no PCT.
A detecção dos casos, a busca do sintomático respiratório, o tratamento adequado dos
casos, os recursos materiais e humanos adequados e suficientes, a capacitação são aspectos
que, caso não estejam coordenados de maneira integrada, prejudicam o controle da doença. A
coordenação adequada tem o objetivo de garantir o melhor tratamento a longo prazo, uma
maior adesão do tratamento (ASSIS, 2012) e o alcance das metas planejadas e pactuadas.
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Diversos aspectos permeiam esses itens. Todos voltados para a organização dos
serviços de saúde que deve ser baseada no princípio da integração, ou seja, as ações e serviços
devem ocorrer de forma articulada tanto para indivíduos como também para a comunidade em
todos os níveis de complexidade. Essas ações devem ocorrer de forma continua, com ênfase
nos níveis de menos densidade tecnológica para que ocorra articulação entre os pontos de
atenção (ASSIS,2012).
Se tratando da TB, como doença crônica, há a necessidade de um gerenciamento e
monitoramento adequado para a garantia da assistência e melhoria da atenção à TB. Esses,
devem ser estabelecidos em forma de metas a fim de serem alcançados de acordo com as
metas preconizadas pelo MS e pelas políticas do PNCT.
Preferencialmente, o primeiro contato entre o serviço e o usuário deve ser realizado na
APS como porta de entrada para os serviços de saúde, e assim ESF seria a porta de entrada
para a atenção a TB, da forma mais precoce e rápida possível, utilizando-se todos os recursos
locais. Starfield (2002) refere que “a atenção primária é apenas um componente (embora seja
o componente fundamental) dos sistemas de saúde. Seu papel é prestar, diretamente, todos os
serviços para as necessidades”.
Um aspecto importante a ser discutido e que teve um baixo desempenho na sua
capacidade foi em relação aos benefícios e incentivos aos portadores de TB. Grande parte dos
profissionais entrevistados nunca viram ou sequer conheciam sobre os possíveis benefícios ou
incentivos sobre a TB. O desconhecimento e a presente falta de interesse surgiram em todas
as entrevistas, deixando claro a falta de conhecimento dos médicos e dos enfermeiros.
Sabe-se que a TB está intimamente ligada a um perfil econômico e social relacionada
à pobreza, às más condições de vida e ao uso/ abuso de álcool e outras drogas.
“No Brasil, a esses determinantes sociais soma-se a distribuição desigual de
acesso à segurança alimentar, a condições adequadas de moradia e ambientes
saudáveis, além de barreiras financeiras, geográfico-regionais e culturais para se
alcançar os benefícios oferecidos pelos serviços de saúde, agregando
dificuldades adicionais” (MACIEL, 2016).

Em um inquérito nacional para o levantamento dos municípios prioritários para o
controle da TB que possuem algum tipo de benefício social ou incentivo a adesão ao
tratamento da TB (BRASIL, 2015c), foi visto que dos 181 municípios, 81 (44%)
disponibilizam um ou mais tipos de benefício social ou incentivo.
O estado de São Paulo aparece com 32 municípios prioritários que disponibilizam o
benefício ou incentivo. O Rio de Janeiro aparece com 10 municípios seguidos os estados da
Bahia, Espirito Santo com 5, dentre outros municípios com menos número de tais que
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disponibilizam o benefício ou incentivo. Os tipos de benefícios foram: auxílio alimentação
(cesta básica e vale alimentação), auxílio transporte, lanche para a realização do TDO.
Desta forma, é necessária uma assistência integral para se atender às principais e/ou às
mais urgentes demandas dos doentes que perpassam as demandas no âmbito da saúde
(MAZZEI, 2003). O tratamento longo para algumas doentes podem representar custos ou
outras despesas com relação direta ou indireta ao tratamento da TB.
A OMS em 2014 lançou a Estratégia “Fim da TB” ampliando as ações de controle da
doença a partir de três pilares. Dentre eles, o segundo pilar inclui estratégias de proteção
social para os doentes e familiares. (BRASIL, 2015c; MACIEL, 2016)
Esses benefícios podem ser descritos como doação de cestas básicas, vale transporte,
benefício auxílio-doença, Amparo Assistencial ao Idoso e ao Deficiente-LOAS. Embora estes
dois últimos não serem específicos para doentes de TB, eles podem ser concedidos aos
ususários que cumpram as características legais (MAZZEI, 2003). Podemos citar também
incentivos como grupo de apoio, café da manhã ou quaisquer outras atividades que poderiam
incentivar os doentes de TB.
Essa assistência integral pode ser favorecida com o apoio da equipe multiprofissional
através do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Todo apoio pode promover a
captação de recursos financeiros para o paciente e sua família ou aumentar a motivação para
melhorar a adesão ao tratamento.
Os profissionais devem ser instruídos sobre os benefícios e possíveis incentivos que
possam ser realizados para os doentes, além da articulação com outros setores sociais da
região ou da comunidade.
Destaca-se sobre esse item o pouco ou nenhum conhecimento dos médicos e
enfermeiros sobre os benefícios e incentivos para os portadores de TB. Soma-se a isso a
ausência de equipe do NASF na maioria das unidades que participaram da pesquisa.
Em um estudo realizado na Paraíba (SILVA, 2016), todos os itens relacionados à
primeira dimensão tiveram como resultado uma capacidade razoável diferente dos resultados
encontrados na presente pesquisa.

Dimensão 2 - Articulação com Comunidade
“A dimensão 2 diz sobre a Articulação com a Comunidade, entre os sistemas
de saúde (instituições ou unidades ou intervenções de mudança de
comportamento e saúde) e os recursos comunitários para um importante
papel na gestão/ manejo clínico da tuberculose. A articulação com a
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comunidade prevê o fortalecimento do controle social, as parcerias com
organizações de saúde e as organizações comunitárias” (SILVA, 2016).

Esta dimensão possui 4 itens: Articulação da unidade de saúde e dos portadores de TB
com as organizações da comunidade; Parcerias com organizações da comunidade para o
controle da TB; Conselho/ Comissão Local de Saúde; Agente Comunitário de Saúde.
Cada item teve uma avaliação diferente demonstrando uma fragilidade da articulação
da comunidade. A pior avaliação foi em relação a articulação com ONG’s e o melhor foi em
relação aos ACS (tabela 4).
Em Silva (2016), os itens de parcerias com organizações da comunidade e
conselho/comissão local de saúde tiveram capacidade limitada diferente dos resultados
encontrados. Alguns aspectos podem estar relacionados com essa fragilidade. A articulação
comunitária é um aspecto crescente em diversas esferas da saúde, mas particularmente nova.
A organização comunitária, como sociedade civil organizada, na luta pela TB é
recente no cenário nacional. Anteriormente, encontrava-se a mobilização de pesquisadores,
profissionais e estudantes. A partir de 2002, esforços foram feitos pelo governo para a
implementação da participação comunitária no controle da TB. A falta de parcerias com as
organizações não governamentais, com os movimentos sociais e com os usuários reflete a
ausência de monitoramento e cobrança por parte das mesmas para o pleno funcionamento das
políticas públicas no controle da TB (SANTOS FILHO, 2007).
“O aspecto mais notável é a recente e ainda restrita mobilização da sociedade civil,
que se destaca: pelo seu vigor; pela sua capacidade de articular em vários níveis; por
chamar a atenção para o problema da TB; por mostrar interesse em aprofundar e
expandir seus conhecimentos; e sua lenta, mas crescente atuação no controle da TB”
(SANTOS FILHO, 2007).

A participação popular consiste nas diferentes ações desenvolvidas pelas múltiplas
forças sociais para contribuir na construção, implementação, fiscalização e avaliação das
políticas públicas ou dos serviços básicos da área social: saúde, habitação, saneamento básico,
transporte e educação, entre outros (SANTOS FILHO, 2007).
Segundo Nogueira (2011) a comunicação social deve explorar, além do caráter
informativo, o caráter reivindicatório e impulsionador para mudanças na ESF, cobrando
atitudes efetivas dos gestores de saúde. O controle da TB necessita de integração entre os
serviços de saúde para que ocorra a articulação com outros setores a fim de diminuir as
limitações, sobretudo nas condições socioeconômicas de cada indivíduo.
Em 2004, mesmo com o incentivo das diferentes esferas governamentais, o
engajamento social-comunitário na luta contra a TB ainda não estava reagindo em sua
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plenitude. Diferentemente dos movimentos sociais na luta contra o HIV que ocorreu de forma
bastante engajada, espontânea e articulada. Devem ser ressaltadas as características
socioeconômicas dos doentes de TB associadas às dificuldades de acesso aos serviços de
saúde ou a informações, à falta de recursos financeiros, à presença de estigmas e
desigualdades, além da falta de prática nos processos participativos nas decisões políticas
locais (SANTOS FILHO, 2007).
Em um estudo (NOGUEIRA, 2011) realizado para se descrever as ações de controle
da TB no contexto das ESF, houve dentro do componente “ orientação para a comunidade” a
variável "Participação de um representante da comunidade na estratégia de controle da TB" o
valor mais baixo dos resultados sinalizando deficiência de inclusão social na gestão do
sistema. O estudo sugeriu que a inclusão e participação popular nos processos decisórios
ainda são incipientes com baixa representatividade social no trabalho da ESF:
“Faz-se necessário fomentar a intersetorialidade, bem como provocar e estimular o
diálogo e o envolvimento da sociedade civil. É indiscutível e imprescindível a
participação dos representantes das comunidades afetadas pelo problema a fim de se
obter políticas e ações sustentáveis em benefício da própria população”
(NOGUEIRA, 2011).

A articulação fragmentada entre a ESF com comunidade e o Conselho Local de Saúde
demonstram a limitação do controle da TB já que a atuação nos espaços sociais, familiares e
culturais também estão fragilizados, minimizando os vínculos e a corresponsabilidade com a
população (SILVA, 2016).
Quanto aos ACS, foi o único item dessa dimensão que teve capacidade ótima (tabela
4). Silva, 2016, também encontrou o mesmo resultado. Estes profissionais são o diferencial da
ESF se comparado com o modelo tradicional cuja demanda era espontânea, sem vínculo entre
profissionais e usuário e sem busca ativa nas famílias e comunidades. O ACS torna-se o elo
entre a comunidade e os serviços de saúde da ESF principalmente por serem moradores locais
pertencendo a comunidade.
Espera-se que os ACS atuem no território diariamente, fazendo a busca ativa através
de visitas domiciliares, acompanhando os casos já diagnosticados e em tratamento, através do
TDO, auxiliem na investigação dos contatos, além de esclarecer a população sobre aspectos
importantes da doença como transmissão, prevenção e tratamento (BRASIL, 2011, CRISPIM,
2012).
Com a descentralização do controle da TB para a ESF, a atuação dos ACS deve ser
constantemente avaliada e monitorada pelas equipes de saúde da família para que possíveis
ajustes necessários sejam feitos o mais rápido possível, contribuindo assim para o controle da
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TB no território. Para o efetivo desempenho dessa categoria são necessários investimentos
que capacitem esses profissionais (CRISPIM, 2012).
Dimensão 3 - Autocuidado Apoiado
Esta dimensão possui 4 itens: registros relacionados ao apoio dos profissionais da
Unidade de Saúde para o portador de TB cuidar da própria saúde; suporte para que os
portadores de TB cuidem da própria saúde; acolhimento das preocupações dos portadores de
TB e suas famílias; intervenções de mudança de comportamento. Todos os itens tiveram uma
capacidade ótima com exceção do acolhimento que foi avaliado como razoável (tabela 5).
Silva (2016) apresentou resultado razoável para todos os itens dessa dimensão. Em
Andrade (2016) 56% e 44% consideraram os itens “registro dos profissionais” e “suporte dos
doentes” com capacidade ótima e os outros itens “ acolhimento” e “intervenções de mudança
de comportamento” com capacidade razoável sendo resultados próximos dos nosso achados.
O autocuidado apoiado efetivo pode ajudar as pessoas portadoras de TB e suas
famílias a lidarem com os desafios de conviver e tratar a doença, além de reduzir as
complicações e os sintomas. O objetivo é a gestão colaborativa do cuidado e do
empoderamento dos usuários ao autogerenciamento de sua saúde (SILVA, 2016).
O autocuidado apoiado visa autogestão dos usuários através de estratégias de apoio
para o autocuidado, elaboração do plano de cuidado. Ocorre uma cooperação entre
profissionais e usuários do serviço desenvolvendo uma relação de parceria entre ambos
(MENDES, 2011).
Para essa autogestão, os usuários precisam se sentir seguros e acolhidos para que o
autocuidado seja feito de forma que realmente auxilie no dia a dia em relação os sintomas ou
quaisquer desafios que surgirem possam ser superados.
É importante a corresponsabilização do doente de TB para a cura efetiva no tratamento
de TB (MACEDO, 2016). O cuidado tende a ser padronizado de forma que os profissionais
tracem metas e os doentes tendem a cumpri-las sem que ocorra um diálogo (SILVA, 2016). O
autocuidado apoiado pode interferir no cuidado integral dos doentes de TB, pois, na maioria
das vezes, ocorre de forma padronizada, sem articulação com os doentes e sem a construção
de um plano de cuidado.
O autocuidado apoiado é importante para que os doentes e familiares se sintam mais
seguros para lidarem com a doença ao longo do tratamento, assim, dessa forma, os problemas
decorrentes possam ser reduzidos (ANDRADE, 2016).
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Para o tratamento da TB há a orientação das mudanças de alguns hábitos e rotinas do
doente e família, o que dificulta a interação entre profissional de saúde e doente de TB. Como
exemplo podemos citar a tomada diária de medicação, consultas, visitas diárias, suspensão do
consumo de álcool, do fumo e de outras drogas, dentre outras medidas. O fornecimento de
informações para o tratamento da TB faz parte do desenvolvimento de confiança, desta forma
também o fortalecimento do vínculo entre usuários e profissionais, sendo este, de suma
importância para que ocorra uma cooperação mútua (BRUNELLO, 2009).
Alguns aspectos contribuem para o desenvolvimento do vínculo como por exemplo, o
doente ser acolhido pelo mesmo profissional de saúde, quer seja para o atendimento
dequestões clínicas ou sociais (BRUNELLO, 2009).
Em relação ao acolhimento, a capacidade foi razoável de forma distinta dos outros
itens cuja avaliações foram melhores. Ressalta-se que todos os itens estão interligados, e
assim é necessário que as formas de acolhimento realizadas para o doente de TB sejam
revistas. O acolhimento é uma ação que muda a relação profissional/usuário e sua rede social
e reconhece o usuário como participante ativo do processo de produção de saúde (BRASIL,
2004).
“O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a
atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e
assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas
mais adequadas aos usuários. Implica prestar um atendimento com resolutividade e
responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a
outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo
articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos”
(BRASIL, 2004).

O acolhimento e o vínculo são diretrizes operacionais para a manutenção da
integralidade, dessa forma estimulando o autocuidado e a autonomia, importantíssimos
durante o tratamento da TB.
Da mesma forma, para que aconteça efetivamente o autocuidado apoiado deve-se
levar em consideração o contexto social, expectativas e subjetividades entre profissionais de
saúde e doentes de TB e assim aumentando a autonomia, tornando-os mais responsáveis por
eles mesmos e melhorando a qualidade na atenção à saúde (SILVA, 2016; ANDRADE,
2016).
Dimensão 4 - Suporte a Decisão
A dimensão 4 está relacionada ao Suporte a Decisão, que é manejo efetivo da TB. Ela
assegura que os profissionais de saúde tenham acesso a informações baseadas em evidências
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para apoiar a decisões na atenção às pessoas usuárias. Isso inclui diretrizes e protocolos
baseados em evidências, consulta com especialistas, educadores de saúde e envolvimento dos
usuários de forma a tornar as equipes de saúde capazes de identificar estratégias efetivas de
cuidado.
Esta dimensão possui 4 itens: manual de diretrizes para o controle da TB na Unidade
de Saúde; envolvimento de especialistas em TB que não fazem parte da equipe no apoio aos
profissionais de saúde da unidade; informação às pessoas sobre TB. Destes, o envolvimento
com o especialista demonstrou maior fragilidade com capacidade básica (tabela 7).
O “suporte à decisão” prevê o uso de ferramentas para educação permanente, o
compartilhamento das informações clínicas entre equipe/ usuários e a integração com a
atenção especializada (SILVA, 2016). A meta é promover uma atenção à saúde baseada em
evidências científicas através de diretrizes clínicas, educação permanente, educação em saúde
e integração da APS com a atenção especializada (MENDES, 2011).
A atenção especializada como suporte a decisão é fundamental para que os
profissionais da ESF se sintam mais seguros para a tomada de decisão. Destaca-se que a ESF
possui diversos olhares para o processo saúde doença necessitando de apoio no surgimento de
algumas dúvidas que são comuns para qualquer categoria ao longo da prática profissional.
Diversos fatores podem interferir nesse suporte a decisão relacionado a atenção especializada
Um estudo realizado na Paraíba mostrou que a maior parte das equipes relatou nunca
haver troca de informações entre os profissionais de saúde e especialistas provavelmente por
falta de telefones ou e-mails dos profissionais das unidades de referência evidenciando a falta
de um fluxo de comunicação institucionalizado (PROTASIO, 2014).
Como outros fatores podemos citar a falta de envolvimento, sensibilização,
conscientização, habilidade técnica, a rotatividade dos profissionais (MONROE, 2013;
MACEDO, 2016). A troca de informações entre os profissionais da ESF e especialistas é
fundamental (PROTASIO, 2014).
Acrescenta-se também a falta de recursos humanos, dificuldades de comunicação entre
os profissionais. Em se tratando de TB, as dificuldades quantitativas e qualitativas das equipes
interferem negativamente no controle da TB. Outro item que deve ser citado é a
descentralização e integração do controle da TB a partir da transferência de responsabilidade
das ações, com ampliação da ESF se tornando um desafio para a manutenção da
responsabilidade e da qualificação das equipes. Neste quesito, é fundamental para os gestores
da ESF e coordenadores do PCT a adequada articulação nos diferentes níveis de atenção
(MONROE, 2013).
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Em um estudo realizado com o objetivo de avaliar a coordenação dos serviços de APS
no controle da TB (SILVA, 2010), e a integração do PCT, evidenciou-se a discordância entre
doentes e profissionais sobre o sistema de referência e contra referência, funciona de forma
incipiente, já que há a concentração dos casos na referência ao PCT de forma verticalizada, e a
ESF não assumiu as responsabilidades. A falta de conhecimento e valorização dos profissionais
dificultam o acesso e a continuidade do cuidado para o controle da TB (SILVA, 2010).
“É importante perceber que, apesar de ser um sistema baseado em princípios de
territorialização e da coordenação das ações e existir há várias décadas, existe ainda
uma fragilidade na integração entre APS e cuidados especializados no âmbito do
SUS, pois, na maioria das vezes, funcionam como estruturas de gestão separadas”
(PROTASIO, 2014).

Em um estudo (MACEDO, 2016), com o objetivo de descrever os componentes
ligados à capacitação em TB que tornam as equipes de saúde capazes de identificar estratégias
de cuidado, os itens “manual de diretrizes” e “informações as pessoas sobre TB” apresentaram
capacidade ótima corroborando com os achados do presente estudo. Diferentemente, em outro
estudo (SILVA, 2016) estes itens tiveram capacidade razoável (tabela 7).
Quanto as informações às pessoas sobre a TB, o desempenho foi considerado ótimo
(tabela 7), sendo realizado para todos os usuários, e isso inclui o papel de cada indivíduo na
prevenção e tratamento da TB. Uma estratégia para o controle da TB é a educação em saúde
para os usuários. Isso também promove um diálogo entre profissionais e usuários além de
incentivar a cidadania e participação ativa na comunidade (SÁ, 2013).
“O problema que se observa na prática das equipes de Saúde da Família recai sobre
a abordagem de uma educação em saúde reducionista, na qual se encontram
cristalizados processos de trabalho pouco capazes de mobilizar a participação de
comunidades em seus contextos, para além de participações em eventos pontuais,
como datas comemorativas” (SÁ, 2013).

Há uma crítica em relação a educação em saúde desenvolvida pelos profissionais. Na
maioria das vezes é realizada de forma tradicional, autoritária, com o predomínio de
informações prescritivas, focadas sobre mudança de comportamento na forma de palestras
voltadas para o modelo biomédico (SÁ, 2013, TRIGUEIRO, 2009).
Sá (2013) nos seus achados, observou alguns aspectos que dificultam a educação em
saúde como preocupações relacionadas ao trabalho, falta de qualificação profissional,
insuficiência de recursos humanos e a frágil articulação com a comunidade. Pode-se ainda
citar o espaço físico inadequado.
A educação em saúde pelo modelo dialógico deve proporcionar trocas de
conhecimento, de saberes, de afetos e de vínculos, com uma forma participativa, a partir de
experiências. Essa troca pode contribuir para o desenvolvimento do senso crítico e de reflexão
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para a promoção na mudança de comportamento para uma melhor qualidade de vida (SÁ,
2013, TRIGUEIRO, 2009).
No presente estudo, não houve o aprofundamento de como as informações sobre TB
são transmitidas no cotidiano dos médicos e dos enfermeiros entrevistados para os usuários da
ESF o que se tornaria uma limitação deste achado.
Em Macedo (2016) os itens “capacitação profissional” e “envolvimento de
especialistas” tiveram a capacidade limitada (tabela 7), sendo este último item, também visto
com capacidade limitada no estudo de Silva, 2016. Já em Silva (2016) a “capacitação
profissional” apresentou capacidade básica, no entanto o “ envolvimento de especialistas” foi
descrito como capacidade limitada.
A despeito do item “capacitação profissional” ter como resultado uma capacidade
razoável (tabela 7), percebe-se que os profissionais utilizam frequentemente o manual de
diretrizes para o controle da TB na unidade, e este uso é integrado à prática cotidiana na
atenção a TB. Esses achados também foram encontrados por Macedo (2016). Além do mais, os
manuais encontram-se disponíveis na unidade facilitando, dessa forma, o acesso desses
profissionais.
A capacitação profissional teve os percentuais próximos em todos os níveis das
respostas (tabela 7). Isso talvez demonstre alguma diversidade nas respostas. Este equilíbrio
nas respostas pode ter ocorrido por diversos fatores. Enquanto os profissionais mais novos na
ESF não participaram de nenhuma capacitação, incluindo sobre TB, pelo pouco tempo de
atuação na ESF, os profissionais mais antigos participaram praticamente de todos os cursos,
inclusive os sobre TB.
A capacitação é uma grande ferramenta para o controle da TB, torna as equipes aptas,
para o cuidado, já que orienta a equipe de saúde para a detecção precoce e tratamento adequado
dos casos. Estas, geralmente ocorrem esporadicamente no ambiente de trabalho o que pode
gerar desânimo e estresse para o profissional (MACEDO, 2016).
Uma das formas de se melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde é através da
educação permanente integrada ao cotidiano do trabalho:
“O redirecionamento do modelo assistencial impõe claramente a necessidade de
reformulações no processo de qualificação dos serviços e profissionais, além de
mudanças no processo de trabalho em saúde, exigindo de trabalhadores, gestores e
usuários maior capacidade de intervenção e autonomia no estabelecimento de
práticas transformadoras em saúde e que propiciem o estreitamento dos elos entre
concepção e execução do trabalho” (BRASIL, 2013).
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A educação permanente deve ser utilizada como uma estratégia pelos gestores para
mudanças no cotidiano das equipes de saúde com o objetivo de melhoria da qualidade do
atendimentos e serviços prestados na ESF (BRASIL, 2013).

Dimensão 5 - Desenho do Sistema de Prestação de Serviços
“O desenho do sistema de prestação de serviços objetiva uma atenção à saúde
efetiva e eficiente através da definição de papeis entre os membros das equipes,
distribuição de tarefas, busca ao equilíbrio entre a atenção espontânea e programada,
monitoramento regular dos portadores da doença” (MENDES, 2011).

A dimensão 5 é sobre o Desenho do Sistema de Prestação de Serviços. Este requer a
definição de papéis e tarefas para assegurar uma atenção estruturada, planejada, continuada,
compartilhada por pares. O Desenho do Sistema de Prestação de Serviços deve ser mais que
uma intervenção sobre um sistema focado no cuidado, deve também possuir um cuidado
integral através de articulações intersetoriais e trabalho multiprofissional (SILVA, 2016).
A gestão efetiva da atenção à TB envolve mais do que a simples adição de intervenção
a um sistema focado no cuidado de condições agudas. São necessárias mudanças na
organização do sistema, realinhando a oferta de cuidado.
O Desenho do Sistema de Prestação de Serviços possui 5 itens: trabalho em equipe
para o controle da TB; profissional de Saúde da própria Unidade de Saúde que é referência
para o desenvolvimento de ações de controle da TB; sistema de agendamento para o
tratamento da TB; monitoramento da situação da TB na comunidade; atenção planejada para
controle da TB e continuidade do cuidado ao portador de TB.
Essa dimensão demonstrou um bom desempenho (tabela 7), entretanto, alguns
aspectos mais específicos que pudessem interferir no desenho do sistema não foram
investigados nesse momento, como por exemplo, como ocorrem as reuniões, como se dá o
monitoramento da TB de forma específica, se existem obstáculos no referenciamento, dentre
outros.
Em um estudo (SILVA, 2010) se observou um serviço de atenção à saúde
desarticulado e fragmentado, com a centralização de algumas ações pelo enfermeiro em que
cada profissional trabalha de forma isolada dentro de sua competência técnica, diferente dos
resultados encontrados no presente estudo.
O trabalho em equipe visa a integralidade das ações e do cuidado em saúde o que é
fundamental para a ESF. Deve ser realizado em conjunto pela equipe de saúde articulando os

70

saberes de todos os integrantes (ARAÚJO, 2007; KELL, 2010). Este é um grande desafio para
o trabalho na ESF e quando não ocorre pode haver a fragmentação do cuidado (CUTOLO,
2010).
“O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre os
diferentes fatores que interferem no processo saúde-doença. A ação interdisciplinar
pressupõe a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do
outro, ambos sendo transformados para a intervenção na realidade em que estão
inseridos” (ARAÚJO, 2007).

Para o controle da TB o trabalho em equipe, segundo a maioria dos médicos e
enfermeiros entrevistados, é assegurado por reuniões regulares de todos os membros da
equipe, com enfoque na responsabilidade de cada membro, incluindo educação para o
autocuidado e monitoramento dos portadores de TB.
O trabalho em equipe deve ser permeado pelo diálogo para uma prática interdisciplinar
é fundamental para o trabalho na ESF, pois potencializa o alcance dos resultados.
“O trabalho em equipe eficiente não é fácil de atingir. O mais evidente dos
problemas é o desafio da comunicação e da transferência de informações que são
necessárias para a coordenação da atenção” (STARFIELD, 2002).

Esse trabalho implica no compartilhamento do planejamento, divisão de tarefas,
cooperação e colaboração a partir da comunicação entre os profissionais, que deve ser uma
prática constante para promover uma articulação entre os membros (ARAÚJO, 2007).
A falta do trabalho em equipe pode resultar em deficiências na articulação, na
integração das esquipes levando a descontinuidade, desumanização e fragmentação da
assistência prestada (ARAÚJO, 2007; KELL,2010). Em uma análise documental (CUTOLO,
2010) sobre o trabalho em uma equipe da ESF, o estudo concluiu que o trabalho em equipe:
“...reflete a dificuldade de efetivarem práticas interdisciplinares, ao mesmo tempo
verifica-se a necessidade de mudança da atuação dos profissionais, continuamos
repetindo a prática fragmentada e centrada no enfoque biológico individual, isto
acaba dificultando a prática comunicativa entre os membros da equipe” (CUTOLO,
2010).

Quanto ao “monitoramento da situação da TB na comunidade”, segundo a maioria das
respostas, é realizado pela equipe local que tem acesso ao sistema informatizado e planeja
ações para atender as necessidades da área de abrangência. Já a “atenção planejada para
controle da TB” é utilizada para o acompanhamento das pessoas que realizam o tratamento da
TB e seus comunicantes. Ambos os itens, para o melhor funcionamento, devem atuar em
conjunto, pois, estão diretamente interligados para o controle da TB na ESF (tabela 7). Estes
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itens estão relacionados a busca ativa da TB na comunidade e da mesma forma, com a atuação
no território a busca dos contatos dos casos de TB.
No estudo de Silva (2016) o “monitoramento da situação de TB na comunidade” teve
a capacidade básica diferente do resultado encontrado nessa pesquisa. O sistema de referência
e de contra referência ocorre por telefone ou em reuniões na unidade de saúde e entre
unidades de saúde com registro formal (guias e prontuários clínicos), incluindo sistemas de
registro informatizados.
Nota-se que na dimensão anterior sobre o item envolvimento de especialistas, que teve
uma avaliação com capacidade básica (tabela 4), foi avaliado de forma diferente do item
sobre referência e contra referência. Esse fato pode demonstrar alguma incongruência já que
parece existir dificuldades relacionadas à comunicação direta entre os profissionais da ESF e
dos especialistas e que talvez não exista dificuldades entre usuários e especialistas.
Esse sistema que viabiliza a entrada dos usuários aos diversos níveis de atenção é o
principal elemento de integração das redes de saúde. Para o correto funcionamento deve
apresentar um fluxo normatizado em ambos os sentidos, além de informações entre
unidades/profissionais (POSSUELO, 2012).
“...garantir a integralidade do atendimento é responsabilidade de todos os níveis de
atenção e profissionais da área da saúde... precisamos de aperfeiçoamento no
sistema de informação do setor Público para assegurar uma maior rapidez e
eficiência na coleta de dados, na sua consolidação e na divulgação dos mesmos”
(POSSUELO, 2012).

A descentralização do controle da TB para a ESF é um processo complexo que
envolve muitos fatores (SILVA, 2010; CUNHA, 2012; POSSUELO, 2012). Um desses pode
estar relacionado com as falhas ou o não preenchimento das guias pelos profissionais, o que
pode gerar problemas no sistema de saúde prejudicando aos usuários. A implementação de
um sistema eletrônico interligado seria uma alternativa para minimizar essa falha
(POSSUELO, 2012).
É de extrema importância que as equipes assumam e incorporem realmente o controle
da TB (CUNHA, 2012; SILVA, 2010). Esse sistema deve ser eficaz e atender as necessidades
da comunidade tendo uma coordenação eficiente entre serviços básicos e os serviços mais
complexos (SILVA, 2010). Assis (2012) afirma que “A organização interna do trabalho da
equipe do PCT local permite o conhecimento do doente e oferece elementos de informação
para o sistema de referência quando este necessita e manejo adequado do caso”.
Em um estudo (SILVA, 2010), com objetivo de avaliar a integração dos serviços de
APS no controle da TB, observaram-se discordâncias entre doentes e profissionais no que
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tange ao sistema de referência e contra referência mostrando fragilidades na atenção à TB.
Outros aspectos que tiveram concordâncias foram o uso do prontuário eletrônico, o, aviso
sobre agendamento e disponibilidade dos resultados de exames.
Possuelo (2012) analisou o sistema de referência para o encaminhamento de pacientes
com

diagnóstico

de

TB

e

os

resultados

demonstram

que

as

guias

de

referência/contrareferência não são utilizadas corretamente já que a guia nem sempre retorna
à unidade preenchida ora ilegível quando preenchida, ora com informações incompletas.
Na Paraíba (PROTÁSIO, 2014) os resultados de uma avaliação externa demonstraram
que não há fluidez para os níveis secundários de atenção. Isso demonstrou a existência de
problemas no fluxo que pode ser devido a planejamento e organização mal elaborados
prejudicando os usuários. Problemas de acesso geram para usuários e profissionais
desmotivação com os serviços prestados pela APS que é a porta de entrada para os demais
níveis de atenção à saúde (PROTASIO, 2014).
Foi visto em Assis (2012) que o fluxo de informação entre os serviços de referência e
contrareferência, principalmente em relação ao retorno das informações da contrarreferência,
para o doente de TB geram dificuldades em garantir o registro das informações sendo
obstáculo para a continuidade da assistência.
“A atenção compartilhada é um meio de melhorar o fluxo de informações do médico
de atenção primária para outros especialistas e de volta para aquele... Deficiências na
transferência de informações de consultores de volta aos médicos de atenção
primária parecem ser um problema em muitos países, mesmo naqueles com
características de atenção primária muito diferentes” (STARFIELD, 2002).

Uma estratégia para a diminuição da perda de informações nos sistemas de referência
e contrareferência seria a devolução computadorizada de determinados tipos de informações.
Isso também melhoraria a atenção ao paciente ao facilitar a coordenação, garantindo a
continuidade dos cuidados prestados. Starfield (2002), também diz que a principal
preocupação na APS é com a devolução oportuna de informações aos usuários e profissionais
que encaminharam para outros serviços: “Os mecanismos devem estar no lugar para
assegurar que o paciente e todos os profissionais envolvidos estejam cientes das
anormalidades e recomendações para a intervenção”.
O sistema de agendamento para o tratamento da TB está organizado de forma
informatizada para agendamento de consultas médicas, de enfermagem, facilitando o contato
com diferentes profissionais. No estudo de Silva (2016) o item “sistema de agendamento para
o tratamento da TB” teve capacidade básica diferente do resultado encontrado nessa pesquisa
que teve capacidade ótima (tabela 8).
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Reclamações em relação a dificuldade de acesso as unidades de saúde, principalmente
devido a um sistema ineficiente de marcação de consultas, ou seja, para a demanda agendada
são comuns nos serviços de saúde. As consequências são filas, demora no atendimento,
atendimento de eventos agudos, dentre outros.
O desequilíbrio entre a demanda espontânea, para atendimento de condições agudas, e
a demanda programada, para atendimento de condições crônicas, torna o sistema fragmentado
tornando-o desequilibrado. Esse desequilíbrio é exemplificado ao avaliar a ocorrência de
eventos das condições crônicas, quando o sistema privilegia a demanda espontânea em
detrimento dos eventos crônicos que geralmente são atendidos na atenção programada.
“A atenção à demanda espontânea centra-se na queixa conduta...caracteriza-se pela
falta de informações estruturadas sobre as necessidades das pessoas usuárias...pela
impossibilidade de a equipe de saúde prever totalmente o atendimento. A atenção à
demanda espontânea termina, em geral, com uma prescrição médica e, não
necessariamente, gera um novo atendimento clínico definido ao seu final”
(MENDES, 2012).

Um sistema de saúde centrado na demanda espontânea mostra fragilidade na atenção
à demanda programada, pois, grande parte desses eventos agudos poderia ter sido resolvido se
a maior parte da atenção fosse voltada para os eventos crônicos (MENDES, 2012).
“A atenção programada é um encontro clínico de iniciativa do profissional de saúde
que se faz baseado no plano de cuidado...é o tipo de atenção que se deve aplicar
rotineiramente às condições crônicas, que deve ser ofertada sem a presença e o
barulho do evento agudo e que deve ser, necessariamente, agendada, previamente,
em intervalos regulares e previsíveis para que ao final de um atendimento
programado, a pessoa já terá seu próximo atendimento agendado ” (MENDES,
2012).

Em relação ao profissional de saúde da própria unidade de saúde que é referência para
o desenvolvimento de ações de controle da TB, a maioria das unidades possui este
profissional que trabalha de forma articulada com outros membros da equipe para o controle
da TB.
Quando não há a existência desse profissional, as equipes são responsáveis
exclusivamente pelos doentes de TB do seu território, sem haver essa centralização em um
único profissional da unidade. Este profissional, sempre, era um enfermeiro e geralmente o
que tinha mais experiência com o PCT.
Percebe-se que o desenvolvimento de algumas ações está associado à categoria
profissional, como o profissional de referência é sempre um enfermeiro. Em outro estudo
também foi visto a centralização das ações no profissional enfermeiro dentro das equipes de
saúde (SILVA, 2016).
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Nota-se nas equipes a fragmentação do trabalho e o isolamento dentro de cada
competência técnica (SILVA, 2016). É importante que cada membro da equipe saiba suas
contribuições, mas não se limitando somente a estas a fim de que juntos possam oferecer um
cuidado integral e de qualidade para maiores chances de resolução nas ações e nos serviços
oferecidos (SANTOS, 2012a).

Dimensão 6 - Sistema de Informação Clínica
“A dimensão 6 é sobre o Sistema de Informação Clínica. Este sistema objetiva
organizar os dados da população/usuários, de modo a ter pronto acesso para
elaboração de um plano de cuidado individualizado, identificação de grupos de
riscos e monitoramento” (SILVA, 2016).

Essa dimensão possui 6 itens: prontuário clínico; registro dos portadores de TB; avisos
e alertas para profissionais de saúde emitidos pela vigilância epidemiológica, laboratórios,
dentre outros; retorno de informações sobre o desempenho da unidade de saúde em relação ao
controle da TB; informações sobre portadores de TB em risco para, abandono, falência e
óbito; plano de cuidado para os portadores de TB.
Os sistemas de informação clínica são essenciais para o funcionamento do PSF já que
essas informações são úteis e oportunas, individualizadas por pessoa usuária e por populações
usuárias portadores de TB. As unidades da ESF utilizam frequentemente sistemas
informatizados e prontuários clínicos familiares eletrônicos. Esse sistema de informação
clínica tem como objetivo organizarem os dados da população e dos usuários para facilitar a
atenção à saúde de forma mais efetiva e eficiente (MENDES, 2012).
“A informação é fonte fundamental para o desenvolvimento do planejamento das
ações locais, assim como sustentação para os integrantes da equipe alicerçarem suas
atividades e ações pautadas na realidade locorregional, e o sistema de informação é a
arma aliada para que sejam produzidos meios para a geração de informações”
(BARBOSA, 2010).

Um modelo de atenção efetivo e com qualidade utiliza sistemas de informações bem
estruturados com base em prontuários clínicos e em registros eletrônicos. A introdução de
tecnologias da informação melhora a gestão clínica e minimizam os custos no sistema. Dentro
desse sistema, diversas vantagens podem ser citadas no seu uso como: provisão de alertas,
lembretes e de retorno oportunos para os profissionais de saúde; elaboração de um plano de
cuidado individual; compartilhamento de informações clínicas entre os profissionais de saúde;
monitoramento do desempenho da equipe de saúde e do sistema de atenção à saúde
(MENDES, 2012).
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“A atenção médica depende, em grande escala, da transferência de informações. Por
este motivo, tanto os sistemas médicos como os profissionais devem manter e
fornecer informações, gerais e específicas, de forma que outros sistemas, assim
como outros profissionais, que prestam atendimento ou avaliam a qualidade da
atenção tenham acesso não apenas às informações, mas que possam encontrá-las em
um formulário aplicável para a prática da atenção médica geral e seus aspectos
associados” (STARFIELD, 2002, p. 598).

Um dos exemplos dentro deste sistema é o prontuário clínico. Este teve uma
capacidade considerada ótima (tabela 8). Está disponível em um sistema informatizado
(prontuário eletrônico) e inclui registros de diagnóstico, terapêutica e agendamento de retorno,
registros de realização de Tratamento Supervisionado ou autoadministrado, solicitação de
exames de controle, vigilância dos contatos, acompanhamento dos membros da família e
registros de outros profissionais (assistência social, psicólogos, etc.). Entretanto, este último
trecho sobre registro de outros profissionais não pôde ser considerado em sua totalidade já
que muitas unidades não tinham o apoio de equipes do NASF.
De acordo com Starfield, 2002, a informatização dos sistemas de informação para
Atenção Primária potencializa a atenção clínica, o planejamento, a prestação de serviços e as
bases de conhecimento.
O prontuário da família é um documento essencial para o desenvolvimento da
coordenação da atenção por integrar as informações individuais, familiares, culturais e sociais
(THEME FILHA, 2012; SANTOS, 2012b).
Bons registros, tanto de fontes primárias quanto de fontes secundárias, são
fundamentais para uma avaliação dos procedimentos, ações e resultados para o controle da
TB. A falta de informações compromete essa avaliação não podendo ser feitas inferências
sobre os dados ausentes (THEME FILHA, 2012).
Os registros dos portadores de TB (lista de nomes, livro de registro acompanhamento
de pessoas com TB, livro verde, sintomáticos respiratórios) também foram considerados com
uma capacidade ótima (tabela 8). Os registros são informatizados e incluem dados de
identificação (telefone, endereço), dados clínicos, resultados de exames, permite identificar
portadores de TB em risco para abandono, emitindo alertas e lembretes aos profissionais.
Em um estudo (THEME FILHA, 2012) sobre a qualidade dos registros de um PCT
observou-se a ausência de informações importantes para a caracterização dos indivíduos na
maior parte dos casos. A ausência de informações como ocupação, escolaridade e
comorbidades indicavam falhas no registro ou na própria investigação.
“Registros de alta qualidade e acessíveis são vitais para o adequado desempenho do
controle da TB...a valorização e consequente qualificação dos registros em saúde são
primordiais, principalmente em se tratando de agravo como a tuberculose, onde o
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acompanhamento da evolução do tratamento é fator chave para o sucesso deste”
(THEME FILHA, 2012).

Os registros devem ser preenchidos e organizados de forma que sejam de fácil acesso
e clareza para todos os profissionais de saúde. Registros precários demonstram limitações
tanto para o acompanhamento quanto para a avaliação do serviço (VASCONCELLOS, 2008).
Outra ressalva que deve ser feita é que no presente estudo não foi avaliada a qualidade
dos registros ou a sua completitude. Logo, apesar dos itens serem considerados com
capacidade ótima (tabela 9), isto não inclui outras questões relacionadas aos registros como
qualidade das anotações, estrutura do sistema informatizado utilizado para o prontuário
eletrônico ou outros registros do PCT, pedidos ou resultados de exames, inconsistência dos
registros, acompanhamento dos SR ou dos contatos, dentre outros.
Quanto aos avisos e alertas para profissionais de saúde emitidos pela Vigilância
Epidemiológica ou laboratórios, para a identificação de casos novos na área, identificação de
grupos vulneráveis, os profissionais avaliaram como capacidade razoável (tabela 8). Os
profissionais relataram receber e desenvolver ações de monitoramento dos casos na área de
abrangência.
Os prontuários efetivos devem, além de registrar, gerar lembretes alertas, feedbacks
para os profissionais de saúde a fim de produzir e monitorar os indicadores clínicos e
gerenciais. Desta forma consolidam as mudanças das práticas profissionais providos pelo
sistema de informação clínica (MENDES, 2012).
O retorno de informações (Vigilância Epidemiológica/ Coordenação de PCT) sobre o
desempenho da Unidade de Saúde em relação ao controle da TB são divulgados
periodicamente e discutidos com a equipe de nível local.
Nota-se uma concordância sobre os dois últimos itens citados: avisos e alertas e o
retorno das informações sobre o desempenho da unidade. Ambos estão relacionados à
vigilância epidemiológica e com uma capacidade razoável o que sugere uma limitação dessas
atividades e que diretamente estão relacionados com várias ações de vigilância (tabela 9).
Estes podem ser deficientes pela falta de informações ou dados que deveriam
alimentar o sistema ou ainda a existência de limitações do próprio sistema. É importante as
reformulações e atualizações para que não haja perda de dados já adicionados; inclusão de
campos essenciais para a coleta de informações importantes e também o diálogo entre os
profissionais que utilizam os sistemas e aqueles que fazem o sistema.
Podemos citar como ações de vigilância a investigação dos casos de TB. Todo caso
suspeito deve ser examinado para a confirmação do diagnóstico e iniciar o tratamento o mais
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rápido possível para minimizar a transmissão da doença. Nesse interim, é obrigação dos
laboratórios enviar o mais rápido possível os resultados de baciloscopia ou de cultura positiva
para que aumente o controle e vigilância da unidade que atendeu o doente. Desta forma os
casos são tratados o mais rápido possível interrompendo a cadeia de transmissão da doença e
também fazendo com que os contatos sejam investigados (BRASIL, 2011).
Outras ações da vigilância são: visita ao caso novo e ao faltoso, investigação das
pessoas que tiveram contato com o indivíduo infectado, especialmente os que residem na
mesma casa, vigilância de TB em instituições como escolas, asilos e outras instituições,
acompanhamento e encerramentos dos casos (BRASIL, 2011).
“Uma política consequente de prevenção de condições de saúde deve ter como base
um sistema de vigilância dos fatores de risco efetivo que se foque nos fatores de
risco modificáveis e que se estruture no processo seguinte: análise das tendências
temporais da mortalidade e morbidade por condições crônicas...” (MENDES, 2012).

As informações sobre portadores de TB em risco para abandono, falência e óbito teve
uma mesma proporção de respostas tanto para a capacidade básica como para a capacidade
ótima (tabela 9). Isso demonstra uma heterogeneidade deste item já que ora as informações
estão disponíveis, mas com acesso limitado à equipe local, ora as informações estão
disponíveis rotineiramente, através de sistemas informatizados para profissionais de saúde a
fim de oferecer boas condições do planejamento do cuidado para a classificação de risco.
Este fato pode ocorrer devido a diversos fatores como a concentração de informações
no profissional que é referência para o desenvolvimento de ações de Controle da TB, por não
haver sistematização de algumas ações sobre TB, pelos médicos e enfermeiros das equipes
desconhecerem as fontes de informações ou não as buscarem, ou ainda, a falta de
responsabilização de cada profissional.
A escassez ou falta dessas informações para as populações de risco ou mais
vulneráveis, limita o acesso dos dados relevantes tanto para o desenvolvimento do plano de
cuidado como para o trabalho na comunidade. Há prejuízo na coordenação da atenção a TB e
dificulta também o seu monitoramento.
O fluxo correto das informações e uma coordenação adequada auxiliam na
identificação dos grupos de riscos que necessitam de abordagens diferenciadas além de
permitir o monitoramento do desempenho PCT e dos esforços na busca da qualidade dos
serviços ofertados pelos serviços de saúde (BRASIL, 2011).
“A atenção efetiva às condições crônicas é virtualmente impossível sem um sistema
de informação que assegure o pronto acesso a dados-chave de uma população e de
suas subpopulações e de cada pessoa individualmente. Um sistema de informação
deve facilitar a atenção à saúde às pessoas usuárias provendo alertas, lembretes e
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feedbacks oportunos para os serviços necessários e sumarizando dados que facilitem
a elaboração dos planos de cuidado” (BRASIL, 2011).

Dimensão 7 - Integração dos Componentes do Modelo de Atenção às Pessoas com TB
A dimensão 7 está relacionada com Integração dos Componentes do Modelo de
Atenção às Pessoas com TB. Essa integração combina todos os elementos do modelo. Possui
6 itens: informação aos portadores de TB em relação ao seu plano de cuidado; prontuários;
programas comunitários; planejamento da atenção à TB na Unidade de Saúde que o doente
realiza o tratamento; monitoramento das metas e do plano de cuidado para os portadores de
TB; recomendações do Ministério da Saúde para o controle da TB.
Para a continuidade da atenção, necessita-se de um elemento essencial: a coordenação
dessa atenção. Para tanto, o profissional deve estar ciente dos problemas sempre que
ocorrerem, de forma que possíveis inter-relações possam ser detectadas e manejadas o mais
rápido possível. A integração dos componentes retoma questões anteriormente analisadas a
fim de sumarizar a avaliação dos componentes do modelo de atenção à TB.
A informação aos portadores de TB em relação ao seu plano de cuidado foi
considerada com capacidade razoável (tabela 9) em que as orientações gerais sobre
medicação e cuidados com a saúde, são reforçadas com o oferecimento de informação escrita,
elaborada especificamente para cada plano de cuidado. Diferentemente, com uma capacidade
ótima, as recomendações do Ministério da Saúde para o Controle da TB foram melhor
avaliadas, já que seriam oferecidas a todas as pessoas usuárias da ESF para ajudá-las a
desenvolver o autocuidado, a prevenção da TB e a promoção à saúde, levando em conta a
interação equipe, serviço e usuário.
Talvez este último item tenha sido melhor avaliado pelo fato de não envolver somente
os doentes de TB e suas famílias. Podemos inferir que, de fato, as ações de prevenção sejam
sendo realizadas com um bom desempenho pelas equipes a todos os usuários da ESF,
comunidade e famílias. Em contrapartida, as informações dadas aos portadores de TB
especificamente sobre o plano de cuidados são ainda limitadas. Há a necessidade de se
ampliar essa comunicação entre usuários e profissionais para que essas informações,
principalmente sobre o plano de cuidados, sejam amplificadas.
“Os pacientes têm maior probabilidade de aceitar conselhos e instruções quando o
profissional fornece mais informações, faz menos perguntas gerais (mas mais
perguntas a respeito da adesão) e fornece mais devoluções positivas e menos
negativas. Além disso, os pacientes entendem melhor o aconselhamento,
especialmente quando o profissional se esforça para construir uma parceria”
(STARFIELD, 2002).

79

Para os doentes de TB, algumas estratégias úteis poderiam ser realizadas para
melhorar o entendimento em relação ao aconselhamento e plano de cuidados: apresentação
das informações no início da consulta, oferta de informações específicas e não generalizadas,
organização das informações por assuntos, repetição das informações mais importantes,
solicitar devolução dos pacientes em relação a seu entendimento.
Outro aspecto que poderia influenciar em relação as informações aos portadores de TB
é a interação e no caso da ESF é mister que o vínculo seja uma das principais estratégias para
a adesão do paciente de TB para o seu tratamento.
As características da interação entre médicos e pacientes também influenciam os
resultados da atenção à saúde. Quando profissional e usuário concordam, é mais provável que
o resultado seja positivo quando avaliado pelo profissional e pelo usurário no momento da
consulta de acompanhamento (STARFIELD, 2002).
O item relacionado aos prontuários apresentou capacidade ótima (tabela 9),
corroborando com os outros resultados sobre o mesmo tema. Os prontuários possuem o
registro do diagnóstico e medicamentos prescritos incluindo a avaliação do estado dos
portadores de TB para cuidar da sua própria saúde e também as ações de enfermagem
programadas, com a classificação de risco do doente integrando as informações com outros
serviços de saúde, de forma informatizada.
O sistema de informação clínica tem como objetivo organizar os dados da população e
dos usuários através de prontuários clínicos informatizados, provisão de alertas, lembretes e
feedbacks, identificação de populações de risco, elaboração do plano de cuidados e
monitoramento do desempenho da unidade de saúde.
Essas informações disponíveis também são a essência da coordenação da atenção pois,
os problemas e os serviços descritos anteriormente, quando são reconhecidos, podem ajudar
possíveis necessidades para os atendimentos atuais (STARFIELD, 2002).
Para que prontuários sirvam como um mecanismo de continuidade, eles devem conter
informações importantes a respeito dos pacientes, entretanto, nem todas as informações são
registradas adequadamente nos prontuários. As inovações nos prontuários podem melhorar
sua utilidade para fins de continuidade (STARFIELD, 2002).
Uma das alternativas para diminuir possíveis erros são mudanças nos prontuários,
como exemplo, a informatização dos mesmos, como já ocorreu nos locais estudados.
Entretanto, uma análise mais profunda sobre esses sistemas informatizados não foi realizada
nesse momento.

80

O item Programas Comunitários teve uma capacidade básica (tabela 9). Neste item
ocorre uma comunicação com as unidades de saúde esporadicamente sobre a situação de
saúde dos portadores de TB em suas atividades. Isso demonstra a fragilidade do controle
social dos locais estudados. Isso ressalta que na maioria das vezes o controle social realizado
através do Conselho Local de Saúde é pouco estável (MENDES, 2011).
A integração dos componentes do modelo de atenção às pessoas com TB deve ser
buscada entre os recursos das organizações de saúde com os recursos da comunidade para o
alcance de uma atenção à saúde de qualidade. Esse sistema de saúde deve ser proativo,
integrado, contínuo, focado no indivíduo e na comunidade (MENDES, 2011).
É fundamental para a consolidação da ESF o fortalecimento do controle social. Os
Conselhos Locais de Saúde devem controlar as ações de saúde no território e participar das
programações das unidades de saúde. Os conselhos locais de saúde podem exercitar o
controle social estimulando a participação social e programas comunitários através dos
recursos da comunidade. A mobilização desses recursos tende a melhorar a qualidade da
atenção à saúde. As mudanças são fundamentais para essa prática comunitária como: o
encorajamento dos usuários para participarem dos programas comunitários; parcerias entre as
organizações de saúde e as comunitárias; o desenvolvimento de programas que atendam às
necessidades de comunidade; advocacia política que melhorem a atenção a saúde (MENDES,
2011).
O planejamento da atenção à TB na Unidade de Saúde que o doente realiza o
tratamento teve capacidade razoável (tabela 9). Este planejamento é registrado pela equipe
que utiliza dados do sistema de informação com base na identificação de grupos vulneráveis.
Outro item que utiliza informações sobre grupos vulneráveis (tabela 8) não teve a mesma
avaliação da capacidade demonstrando não haver sincronia destes dois itens. Este
planejamento deve ser organizado a fim de criar mecanismos que promovem uma atenção
segura e de alta qualidade através de diversos fatores como melhoria do suporte para
mudanças, introdução de estratégias que facilitem a integração da atenção (MENDES, 2011).
O monitoramento das metas e do plano de cuidado para os portadores de TB teve
capacidade ótima (tabela 9) em consonância com os outros itens avaliados: como o
monitoramento da TB e o plano de cuidado (tabela 7). Estes são realizados e registrados em
um sistema informatizado por um profissional responsável pelo portador de TB seguido na
Unidade de Saúde que disponibiliza aos membros das equipes dados relacionados ao
tratamento supervisionado e resultados de tratamento.
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“O desenvolvimento de sistemas organizados de serviços de saúde, com integração
da atenção em diferentes níveis e locais de prestação de serviços, aumenta a
consciência da ausência de uma sólida informação de base, bem como a necessidade
de tentativas mais sistemáticas de desenvolvê-la” (STARFIELD, 2002).

Observou-se que os componentes do modelo de atenção às pessoas com TB não estão
totalmente integrados. O PCT possui alguns aspectos vistos como insatisfatórios por parte dos
profissionais que atuam diariamente na luta contra a TB. Os aspectos mais relevantes são em
relação aos programas comunitários, que tiveram uma pior avaliação.
Soma-se a isso a falta de informações aos doentes de TB e também questões sobre o
prontuário eletrônico que também podem ser considerados fragilizados nesse contexto. A
articulação de todos os componentes do modelo de atenção não é exclusiva nessa avaliação.
Logo, a partir dessas observações pode-se aprofundar outras dimensões a fim de englobar
variáveis que complementem esse processo de avalição.

5.2.1 FATORES QUE INTERFEREM NO DESEMPENHO DAS UNIDADES DE SAÚDE
DA FAMÍLIA PARA CONTROLE DA TB.
Alguns aspectos sobre avaliação dos serviços de saúde primam questões
organizacionais envolvendo, por exemplo, aspectos sobre a estrutura, como número de
pessoas treinadas, variedade de serviços de saúde cobertos, acessibilidade, mecanismos
administrativos, sistemas de informação, etc. Os serviços de alta qualidade se preocupam
além de questões relacionadas ao diagnóstico e tratamento das doenças. Preocupam-se com
questões relacionadas à prevenção de doenças e à promoção da saúde (STARFIELD, 2002).
“No contexto da otimização da efetividade e equidade, a qualidade da atenção
significa quanto às necessidades de saúde, existentes ou potenciais, estão sendo
atendidas de forma otimizada pelos serviços de saúde, dado o conhecimento atual a
respeito da distribuição, reconhecimento, diagnóstico e manejo dos problemas e
preocupações referentes à saúde” (STARFIELD, 2002).

Este estudo mostra que algumas características do perfil dos profissionais de saúde da
AP 3.3, como ser residente, ter especialização, a faixa etária, tempo na ESF e tempo na função
que exercem, demonstraram interferir na avaliação do desempenho dos PCT’s de forma
estatisticamente significativa (tabela 10). Estas relações podem ajudar a compreender as
avaliações do desempenho realizadas a fim de aprofundar aspectos sobre as capacidades e
fragilidades do PCT para a melhoria dos serviços e consequentemente no controle da TB.
Conhecer a forma como os PCT’s foram avaliados por parte dos profissionais no
contexto da ESF é fundamental para o seu aperfeiçoamento. A relação das avaliações com o
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perfil dos profissionais pode indicar condições em que a ESF pode ser fortalecida em relação
à luta contra a TB e também em relação à otimização das equipes que atuam nesse cenário.
A primeira variável significativa, ser residente, leva a crer que os profissionais neste
contexto superem as limitações acadêmicas em relação a ESF durante o Curso de Graduação,
fazendo com que os residentes tenham um diferencial em relação aos outros profissionais. Os
residentes têm características diferenciadas pelo caráter de formação profissional em
andamento. Essas características podem influenciar positivamente em relação a crítica e ao
comprometimento na assistência, no ensino, na pesquisa e no processo de trabalho na ESF.
Os residentes parecem ser mais críticos em relação aos outros profissionais, avaliando
de forma mais criteriosa o PCT nas ESF sendo as pontuações mais baixas comparando com as
pontuações dos outros profissionais. Esta diferença demonstra a importância dos cursos de
residência na formação dos profissionais voltados para a ESF.
Em um estudo (LEÃO, 2011) com objetivo de verificar a associação entre os atributos
da APS e a qualificação profissional de médicos e enfermeiros, verificou-se que as equipes da
ESF com residentes apresentaram maior desempenho na avaliação de atributos da APS
mostrando a necessidade de mudança na formação dos profissionais na área da ESF. A
residência em saúde da família apresenta potencialidades para a transformação do modelo de
atenção sendo essas práticas no contexto das unidades de saúde, família e comunidade.
“As atribuições da equipe de saúde da família são múltiplas e complexas, exigindo
dos profissionais de saúde conhecimentos específicos desta área...Há maior
efetividade das equipes com residência em medicina de família e comunidade e da
residência multiprofissional em saúde da família, o que pode ser atribuído à
formação de profissionais mais voltadas para o desempenho das funções cotidianas
da atenção primária” (LEÃO, 2011).

A função exercida pelo profissional não demonstrou influenciar no desempenho do
programa (tabela 10). Médicos e enfermeiros devem atuar juntos na equipe de saúde da
família. Há atribuições específicas para cada um, entretanto há também diversas atribuições
que são comuns para médicos e enfermeiros, no contexto da TB, tais como: identificar os
sintomáticos respiratórios; solicitar baciloscopia dos sintomáticos respiratórios para
diagnóstico, orientar quanto à coleta de escarro, convocar os comunicantes para investigação,
solicitar baciloscopias para acompanhamento do tratamento, fazer visita domiciliar, notificar
o caso de tuberculose, identificar reações adversas dos medicamentos e interações
medicamentosas, realizar ações educativas junto à comunidade (BRASIL, 2002).
A capacitação em TB não demonstrou influenciar na avaliação do programa (tabela
10). Apesar da capacitação ajudar o profissional a se atualizar sobre o manejo da TB nas
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atividades de detecção, controle e busca dos contatos. As capacitações também ajudam na
sensibilização e no conhecimento das especificidades de população (BRASIL, 2011).
Frente à inadequação da formação específica para a ESF, é importante o
fortalecimento das atividades de educação permanente. A rápida expansão da ESF exigiu uma
grande oferta de profissionais e estes, recém-formados ou não, nem sempre apresentam a
formação acadêmica ideal para a atuação na ESF (HARZHEIM, 2013) que seria a
especialização. A especialização desmontou influenciar na avaliação do desempenho do PCT
da ESF. Os profissionais que a possuem avaliaram o programa de uma forma mais positiva,
que os outros profissionais generalistas (tabela 10).
A idade também demonstrou interferir na avaliação do PCT (tabela 10). Outra
tendência percebida é que os profissionais mais velhos avaliaram as ações e serviços melhor
do que os profissionais mais jovens. É de se esperar que os mais jovens possuam menos
experiência ou tenham a formação acadêmica mais recente e com isso, menos experiência no
atendimento a TB e as rotinas da ESF. A despeito da falta de experiência, os profissionais
mais jovens podem atuar no serviço de maneira diferente dos mais velhos, com práticas
novas, renovadas e desafiadoras.
O tempo na unidade de saúde não demonstrou influenciar na avaliação do desempenho
do PCT (tabela 10). A alta rotatividade traz algumas consequências tais como:
impossibilidade de manutenção de uma equipe integrada, perda de produção, insegurança
refletida pelo paciente quando assistido por elementos novos e inexperientes. Locais com altas
taxas de rotatividade nos levam a refletir sobre dificuldades no local de trabalho, o que pode
gerar inseguranças dificultando também a avaliação da qualidade no local (STANCATO,
2010).
Tanto o tempo na ESF quanto o tempo na função parecem interferir no desempenho da
ESF (tabela 10). Leva-se a crer que os profissionais que estão há mais tempo avaliem melhor
o serviço. Isso pode ser porque os profissionais antigos conhecem melhor as rotinas, o
gerente, os fluxos, o território, os usuários, os recursos da comunidade e suas
disponibilidades. Dessa forma, podem avaliar baseados em diversas experiências anteriores
que subsidiem a avaliação do PCT local. Esses achados vão ao encontro dos achados
referentes à idade, já que quanto mais antigo na ESF ou na função que exerce, presume-se que
a idade do profissional também deve ser maior. Nos resultados anteriores, pela faixa etária
dos profissionais também demonstrou que os mais velhos avaliam melhor o PCT da ESF.
As avaliações sobre o desempenho dos PCT e a associação do perfil profissional não
foi aprofundada em aspectos subjetivos que poderiam também contribuir com os achados.
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Esta associação também poderia ser realizada em outros contextos fora da ESF ou ainda em
outros programas de saúde.
Esses achados apontam a importância da ESF possuir em suas equipes de saúde
profissionais especializados e experientes, independente da categoria profissional, para que
juntos com a gerência, a coordenação e usuários atuem de maneira comprometida,
melhorando as ações e serviços de saúde do PCT.

5.3. Componente Resultados - Indicadores operacionais do Programa de Controle da
Tuberculose da AP 3.3
“A avaliação, no processo de planejamento, é uma questão permanente e contínua,
destinada a conhecer o grau de êxito dos objetivos programados e sua eventual
correção. Para avaliar e monitorar um programa, são utilizados indicadores, que são
medidas específicas sobre a doença e o desempenho do programa, que podem ser
acompanhadas ao longo do tempo” (BRASIL, 2011).

Umas das formas de se avaliar o estado de saúde da população é através dos resultados
da atuação dos serviços de saúde, ou seja, o efeito dos serviços no contexto das vidas das
pessoas. Nos últimos anos, houve um aumento de estudos de avaliação sobre o PCT,
possivelmente, pela priorização da descentralização do PCT para a ESF (ARAKAWA, 2015).
O PNCT possui atividades de monitoramento e avaliação desde 2000 para melhorar a
capacidade dos estados e municípios para o controle da TB através de indicadores
epidemiológicos e operacionais (ARAKAWA, 2015). Em 2014 durante a Assembleia
Mundial de Saúde foi criada a Estratégia pelo Fim da Tuberculose, que tem como visão “Um
mundo livre da tuberculose”. A partir disso o Ministérios da Saúde iniciou o Plano Nacional
que tem como objetivo acabar com a TB até 2035 e definir indicadores para o monitoramento
das ações de controle no período de 2017 a 2020 (BRASIL, 2017).
Os indicadores são divididos em epidemiológicos e operacionais. Os indicadores
epidemiológicos mais citados na literatura são: a taxa de incidência e taxa de mortalidade por
TB.
Já os indicadores operacionais são: proporção de casos detectados entre os esperados;
proporção de casos pulmonares com baciloscopia; proporção de casos bacilíferos com
baciloscopia de controle; proporção de casos bacilíferos com teste HIV; proporção de casos
bacilíferos em TDO; proporção de casos notificados pelo município de residência; proporção
de contatos examinados; proporção de casos identificados a partir do exame de contatos;
proporção de pacientes internados com agudização do quadro clínico; proporção de casos
curados; proporção de casos que abandonaram o tratamento; proporção de casos que foram a
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óbito; proporção de completitude dos dados registrados no sistema de informação; proporção
de duplicidade de notificação no sistema de informação; indicadores relacionados à realização
de capacitações; treinamentos, e campanhas, indicadores relacionados ao aproveitamento e
disponibilidade de recursos físicos, materiais e humanos; mediana de atraso no diagnóstico.
Neste estudo foram analisados alguns indicadores operacionais da AP 3.3 sendo eles:
proporção de cura, proporção de abandono, proporção de óbito, proporção do teste HIV,
proporção dos contatos examinados e proporção de TDO (gráfico 2).
A proporção de cura é um indicador universal e tem como diretriz a redução dos riscos
e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. A
meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 85% (BRASIL, 2015b; SESRJ, 2014;
BRASIL, 2011), devendo-se sempre aumentar a proporção de cura.
Além da interrupção da cadeia de transmissão, a cura é importante para a prevenção de
desfechos mais graves da TB como o óbito, falência e resistência às drogas (BRASIL, 2017).
Contribui também para a diminuição da incidência da doença, principalmente entre os casos
novos de TB pulmonar com baciloscopia positiva (SESRJ, 2014). Esse indicador possui uma
relevância pois:
“Permite mensurar o êxito do tratamento de tuberculose e a consequente diminuição
da transmissão da doença. Possibilita a verificação, de forma indireta da qualidade
da assistência aos pacientes, viabilizando o monitoramento indireto das ações do
Programa de Controle da Tuberculose nas três esferas de gestão do SUS (BRASIL,
2011).

Nos resultados achados a proporção de cura está bem distante do preconizado. Nos
dois primeiros anos analisados, 2010 e 2011, faltaram 26,8% para se alcançar a meta
preconizada pelo Ministério da Saúde. Nos anos seguintes, 2012 a 2015 a distância para as
metas foi de 27,3%, 28,8%, 25,1% e 36,9% respectivamente. Não houve um padrão de
crescimento ou decréscimo nos anos analisados.
No último ano, 2015, houve a maior distância para o alcance da meta. Podemos inferir
que esse resultado reflete o pior ano de análise do PCT ou ainda que nesse ano houve alguma
incompletude dos dados já que se tratando de TB, pode ter ocorrido algum atraso no envio
dos dados dos últimos meses de 2015.
No Brasil, em 2013, a cura entre os casos novos era de 67,7% e dos casos de
retratamento foi de 46, 6% (BRASIL, 2015b). O Estado do Rio de Janeiro vem mantendo
valores distantes da meta preconizada, em torno de 65,7 % no ano de 2012 (SESRJ, 2014).
Esse indicador com as metas bem abaixo do valor preconizado demonstra uma grande
fragilidade nos PCT’s avaliados visto que outros desfechos são postos neste contexto. Se há
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baixa proporção de cura, espera-se que outros desfechos como óbito, abandono, retratamento
ou falência se sobressaiam, mesmo que timidamente, afastando as chances de cura que é a
meta desejável para a interrupção da cadeia de transmissão e diminuição da incidência da
doença.
Outro indicador atrelado a cura é o abandono. Considera-se encerrado por abandono o
caso em que o doente fica 30 dias ou mais sem tomar a medicação, para os casos em
tratamento supervisionado, ou 30 dias após a última consulta agendada, quando o tratamento é
autoadministrado. A meta preconizada pelo MS é de até 5%. Percentuais acima disso
demonstram a necessidade de aumentar a qualidade na cobertura do tratamento diretamente
observado (BRASIL, 2011).
O abandono é uma situação que compromete a efetividade do tratamento e implica,
como consequência, uma baixa taxa de cura (MENDONÇA, 2015). O abandono aumenta a
possibilidade do desenvolvimento da TB resistente sendo por isso uma das prioridades para o
controle da TB.
A proporção de abandono do tratamento de TB no Brasil ainda é alta (10,4%). Esse
resultado está acima do que é preconizado pela OMS (BRASIL, 2017). No Rio de Janeiro, em
2011, a proporção de abandono foi de 11,5% (BRASIL, 2014).
Nesta pesquisa, foram encontrados valores bem acima dos valores estaduais e
nacionais indo de 15 até 17, 2%. Isso demonstra uma grande fragilidade do PCT na região
estudada já que com altos índices de abandono o tratamento da TB não é efetivo (BRASIL,
2016).
O abandono do tratamento também está relacionado à realização do TDO e a cobertura
da ESF, demonstrando o protagonismo da atenção primária no controle da tuberculose. A alta
proporção de abandono encontrada no estudo pode indicar falhas no TDO e no
acompanhamento dos casos por parte da equipe de saúde da ESF. (BRASIL, 2016). Além
disso, pode-se apontar falhas na descentralização da região estudada e por isso refletindo na
dificuldade do TDO e do acompanhamento dos casos.
Ressalta-se também que alguns grupos são mais suscetíveis, para a ocorrência do
abandono e resistência aos fármacos, como usuários de drogas, alcoolistas, população privada
de liberdade. A ESF deve identificar precocemente estes casos e trata-los adequadamente.
Como exemplo, podemos citar a Intervenção Breve para abordagem do uso de álcool e outras
drogas como uma estratégia para a mudança de comportamento dos casos de uso (SILVA,
2011a).
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Outro fator associado ao abandono é o próprio abandono prévio ao tratamento de TB
(BRASIL, 2016; SILVA, 2013), podendo o abandono prévio ser um risco três vezes maior
para o abandono do tratamento se comparado com os casos novos (BRASIL, 2016).
O alcance das metas pactuadas para o abandono visa a um melhor prognóstico do
tratamento, assim como à redução do risco de ocorrência de resistência a drogas de primeira
linha. Há vários níveis de resistência dentre eles a monorresistência (diagnosticada por teste
de sensibilidade antimicrobiana ou teste rápido molecular para tuberculose), polirresistência,
multirresistência e resistência extensiva aos medicamentos (BRASIL, 2016)
A maioria dos casos de multirresistência é adquirida por abandono sendo que, no
Brasil, 96% dos casos de resistência notificados são adquiridos dessa forma, pois mais da
metade tem um histórico de três ou mais tratamentos prévios para TB (BRASIL, 2011). Neste
momento não foram avaliados possíveis casos de Tuberculose Resistente, mas podemos
esperar que com a alta proporção de abandono dos casos na região, existam, devendo ser
investigados da maneira correta para que não sejam ignorados ou subnotificados.
A investigação deve ser feita através da realização da cultura com identificação e teste
de sensibilidade, principalmente para contatos de casos de TB resistente e pacientes com
antecedentes de tratamento prévio (BRASIL, 2011).
“O paciente que retorna ao sistema após abandono deve ter sua doença confirmada
por nova investigação diagnóstica por baciloscopia, devendo ser solicitada cultura,
identificação e teste de sensibilidade, antes da reintrodução do tratamento antiTB
básico” (BRASIL, 2011, p. 61).

Outro fator relacionado ao abandono do tratamento da TB é que pacientes com HIV
tem mais chances de abandonar devido as interações medicamentosas e as reações adversas
são maiores comparado com ou outros indivíduos soronegativos (SILVA, 2013).
Devido à alta prevalência entre TB/HIV uma das estratégias para o controle da
coinfecção é que todos os doentes de TB, façam teste HIV o mais precocemente possível
(SILVA, 2013) tornando - se prioridade assim como outras estratégias como rastreamento de
TB em todas as pessoas vivendo com HIV/aids; tratamento antirretroviral oportuno para todos
os coinfectados TB-HIV; promoção da adesão ao tratamento de ambas as doenças; e
diagnóstico e tratamento da infecção latente da tuberculose (BRASIL, 2015).
Desta forma, a proporção do teste HIV também é um indicador universal com uma
diretriz nacional que visa reduzir riscos e agravos à saúde objetivando fortalecer a promoção e
vigilância a saúde. A meta preconizada para a realização do teste pelo MS é de 100%. Nos
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últimos anos a proporção nacional é em torno de 70%. Esse indicador é reflete o quantitativo
de casos de TB que foram testados para HIV (BRASIL, 2011).
A testagem para o HIV em todos os pacientes com tuberculose é uma importante
estratégia para identificação oportuna da coinfecção, o que pode possibilitar a introdução
precoce da terapia antirretroviral (TARV) (BRASIL, 2017).
“Pelas características da resposta nacional às duas doenças, o Brasil possui
tecnologia e profissionais da saúde com capacidade de responder ao desafio de
controlar a coinfecção. Dessa forma, um grande esforço vem sendo empreendido
para ampliar o acesso à testagem anti-HIV. A implantação dessa prática estabelece
vantagens, entre as quais se destacam o diagnóstico precoce, com potencial impacto
na diminuição da transmissão do HIV, sua morbidade e mortalidade (BRASIL,

2011).
No Brasil, a proporção de testagem HIV era de 54,8 %, em 2012. Em 2016 já era de
73,2%, valor maior do que o alcançado em 2015 (68,9%) (BRASIL, 2017). No Estado do Rio
de Janeiro, estes números também são crescentes ao longo dos anos. Em 2001, esse número
era de 17,6%; em 2005, aumentou para 28,4% e depois para 56,5% em 2010 e, em 2014,
alcançou 70,7% (BRASIL, 2014c).
Nos resultados encontrados, em 2010 apenas 39,4% dos testes eram realizados
demonstrando uma grande distância entre o realizado e o preconizado (100% de realização do
teste) e também da proporção nacional, que é de 70%. Essa distância diminuiu
consideravelmente no ano seguinte, em 2011, com 53,8% e em 2012 houve um aumento ainda
mais significativo com 85,6% dos doentes testados para HIV. Neste último ano, ultrapassando
a proporção nacional de 70% de realização do teste HIV, sendo um excelente resultado se
comparado com os anos avaliados anteriormente.
O aumento de quase 50% da testagem de HIV entre 2010 e 2012 ocorreu devido a
mudança que houve na dinâmica da realização do teste rápido para HIV no Município do Rio
de Janeiro.
Antes dessa mudança os testes rápidos eram realizados apenas em Centros de
Testagem e Aconselhamento (CTA’s), unidades da rede pública, e em laboratórios da rede
particular. Em 2010 só existiam 4 polos para a testagem. O Ministério da Saúde publicou em
14/10/2010 a portaria nº151/SVS/MS modificando o diagnóstico sorológico do HIV, tanto na
fase laboratorial quanto na testagem rápida.
Com isso, foi cada vez maior o número de testes rápidos realizados nos programas de
saúde. O teste rápido proporciona que sejam realizados fora do laboratório, por profissionais
treinados e capacitados, à partir de uma amostra de sangue colhido da ponta do dedo, sendo
concluído em 30 minutos. Há também a redução do tempo e custo do paciente pela busca do
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diagnóstico favorecendo um diagnóstico precoce principalmente em populações mais
vulneráveis (ARAÙJO, 2014; BRASIL, 2012b).
Outro indicador avaliado foi a proporção de óbito por TB na AP 3.3. O coeficiente de
mortalidade de TB no Brasil teve redução de 15,4% entre 2006 a 2015, passando de 2,6/100
mil habitantes para 2,2/100 mil habitantes. Mesmo com a redução, em 2015, o Brasil ainda
registrou 4.543 óbitos da doença. Tanto o Estado do Rio de Janeiro (5,0/100 mil habitantes)
quanto o Município (6,2/100 mil habitantes) apresentam os maiores riscos de morte por TB
no Brasil (BRASIL, 2017).
O evento óbito por TB é considerado inaceitável, visto que tanto o diagnóstico quanto
tratamentos são relativamente simples e gratuitos e com uma grande eficácia. Em um estudo
realizado pelo Ministério da Saúde, observou-se uma associação entre o abandono de
tratamento e o coeficiente de mortalidade por TB entre 2001 a 2014, pois, quanto maior o
aumento do abandono maior também era o aumento da mortalidade (BRASIL, 2016).
Além do abandono contribuir para a proporção de óbito da TB, uma das razões para a
alta proporção de mortes por TB é a coinfecção com o HIV. A TB é a maior causa de morte
entre pessoas que vivem com HIV, sendo a taxa de óbito na coinfecção de 20% (BRASIL,
2011). Isso ocorre porque é comum a descoberta da soropositividade para HIV durante o
diagnóstico de TB devido ao fato da TB ser a primeira causa definida de óbito em pacientes
portadores de AIDS. As pessoas vivendo com HIV/AIDS estão mais vulneráveis à TB, por
isso a identificação precoce dos casos de HIV positivo torna-se importante para que um
resultado satisfatório possa ser alcançado para as pessoas com coinfecção TB-HIV (BRASIL,
2014b; BREASIL, 2011).
No Brasil, do total de casos novos diagnosticados em 2013, 59,2% realizaram o teste
para o diagnóstico de HIV. Nesse mesmo ano, o percentual de coinfecção TB-HIV no país foi
de 9,8%. A redução da carga de TB em pessoas vivendo com HIV/AIDS e do HIV entre as
pessoas com TB depende de uma boa articulação entre os dois programas no nível local.
(BRASIL, 2014b).
Em nosso estudo, os dois primeiros anos, 2010 e 2011, observaram-se as mais baixas
proporções de óbito (3,6% e 4% respectivamente). A partir de 2012, os valores aumentaram
para 6,4% até 2015, exceto pelo ano de 2014 cuja proporção foi de 8%.
Este aumento pode, talvez, estar associado a melhora da coleta das informações sobre
as mortes por TB nos sistemas de informações dos serviços de saúde. Além do mais, quando
há associação dos agravos de TB e AIDS na declaração de óbito, a AIDS prevalece como
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causa básica do óbito. A mortalidade é um item que possui restrições sempre que há óbitos
sem assistência ou por alguma outra causa mal definida (BRASIL, 2014b).
“A vigilância de óbitos por TB permite aumentar a completitude dos sistemas de
informações, diminuir a subnotificação e o número de casos não encerrados,
supervisionar a vigilância epidemiológica realizada pelas unidades de saúde e a
qualidade do preenchimento das declarações de óbito” (BRASIL, 2011).

Em um estudo (YAMAMURA, 2015) sobre o perfil clínico e epidemiológico dos
casos de óbitos que tiveram a TB como causa básica e causa associada, os resultados
mostraram que a mediana dos óbitos de TB é de 52 anos, maioria solteira, do sexo masculino,
raça/cor branca com quatro a sete anos de estudo. Na pesquisa realizada não houve a intenção
de se avaliar o perfil das mortes, mas se tratando de uma morte evitável, o perfil dos casos de
óbitos poderia auxiliar na tomada de decisões e intervenções específicas direcionadas as
populações ais vulneráveis (YAMAMURA, 2015).
Se tratando da ESF as especificidades das mortes poderiam ser relacionadas com
micro áreas específicas, famílias ou outros perfis que poderiam ser rastreados ou analisados
periodicamente se tornando rotina na investigação do óbito das Clínicas da família.
Uma ação importante para a interrupção da cadeia de transmissão da doença é o exame
dos contatos, que diz respeito a outro indicador, a proporção dos contatos examinados. A
definição de contato é “toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso índice, no
momento do diagnóstico da TB” (BRASIL, 2011).
Espera-se que 100% dos contatos identificados sejam examinados. Recomenda-se
verificar a completitude dos registros quanto à existência de contatos e quanto ao número de
examinados (BRASIL, 2011).
“O exame de contatos é uma estratégia que deve ser realizada de forma ativa e
contínua, e tem como objetivo identificar/descartar casos de tuberculose ativa e de
infecção latente de tuberculose (ILTB). Por meio dessa estratégia, é possível detectar
precocemente os casos de tuberculose e iniciar o tratamento oportunamente, visando
à interrupção da cadeia de transmissão da doença. A identificação dos casos de
ILTB e a adequada avaliação quanto a indicação da profilaxia evitarão futuros casos
de tuberculose” (BRASIL, 2017).

No Brasil, em 2016, 51,9% dos contatos dos casos novos de TB confirmados foram
examinados (BRASIL, 2017). O percentual de realização de exames de contatos foi de 44,9%
em 2015. O Amapá e o Rio de Janeiro apresentaram os menores, com 22,3% e 22,1%,
respectivamente (BRASIL, 2016).
No período analisado, o percentual dos contatos examinados aumentou ao longo dos
anos demonstrando melhora na investigação dos contatos de TB da área estudada. Entretanto,
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os valores não chegaram ao número preconizado pelo MS que é de 100% ficando próximo da
proporção nacional de 51,6% e acima do valor estadual dos últimos anos.
Em um estudo realizado em Mato Grosso (HARTWIG, 2008) foi verificado que
quanto menor o número de contatos examinados, maior é o número de casos novos
diagnosticados devido à maior transmissão da doença nas regiões estudadas havendo relação
direta com a taxa de incidência da doença.
Na ESF, a investigação dos contatos deveria ter o diferencial dos outros locais que
tratam a TB porque, além do vínculo com a família e comunidade, o acesso é facilitado dentro
de cada território. A investigação dos contatos deve ser prioridade em todos os serviços que
atendem a TB. A investigação dos contatos deve ser realizada pela atenção básica e os
serviços devem ter estrutura para que esta prática, para o controle da TB, seja otimizada
(BRASIL, 2011).
Pode-se questionar, a partir dos resultados com valores abaixo do esperado, como tem
sido realizada a investigação desses contatos e seus desdobramentos. Se a investigação dos
contatos não é realizada, ou é feita de maneira deficiente, pouco se pode esperar que seja
realizado com relação ao acompanhamento e prevenção dos examinados. Esse fato demonstra
que as ações de vigilância no território estudados possuem lacunas, prejudicando o controle
da TB.
É importante, nesse contexto, ressaltar a grande importância da realização das visitas
domiciliares pela equipe de saúde. Esta deve ser feita sempre que possível para o melhor
entendimento do ambiente e contextos existentes, tanto dos contatos quanto do caso índice
para ser realizada a melhor abordagem e acompanhamento. Na falta dos contatos na unidade
de saúde, a visita torna-se imprescindível.
Este item, deve ter especial atenção principalmente para os grupos prioritários no
processo de avaliação e tratamento da Infecção Latente da Tuberculose (ILTB) que são
pessoas com HIV/AIDS, tratamento ou doenças com imunossupressão, menores de 5 anos e
desnutrição. A ILTB também denominada da de quimioprofilaxia para TB é a prevenção
através de medicamentos para contatos de pessoas com TB pulmonar para a redução do risco
de adoecimento (BRASIL, 2011; 2011b).
A proporção de abandono, de óbito e de retratamento correspondem à adesão dos
pacientes ao tratamento (MENDONÇA, 2015). Uma estratégia utilizada para a redução do
abandono ao tratamento da TB é o tratamento diretamente observado (TDO).
Este é reconhecido mundialmente e recomendado pelo PNCT como uma estratégia
para a adesão ao tratamento que consiste na observação diária da ingestão dos medicamentos
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por um profissional de saúde, e, excepcionalmente, por uma pessoa que tenha vínculo com o
usuário. Nesses casos, o profissional de saúde deve acompanhar semanalmente o suporte ao
tratamento (BRASIL, 2014b). É recomendado que a supervisão seja feita diariamente ou no
mínimo 3 vezes na semana na primeira fase e duas vezes por semana na fase de manutenção
(BRASIL, 2011).
“A associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso por tempo
suficiente são os princípios básicos para o adequado tratamento, evitando a
persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos,
assegurando, assim, a cura do paciente. A esses princípios soma-se o TDO como
estratégia fundamental para assegurar a cura do doente” (BRASIL, 2011).

A estratégia vem sendo fortalecida por meio de capacitações, presenciais e à distância,
com foco na humanização da assistência, no estreitamento de vínculos entre usuários e os
serviços de saúde e no fortalecimento destas ações na comunidade (BRASIL, 2014b)
No Brasil, em 2015, 36,3% dos casos novos de TB pulmonar realizaram o TDO. Tanto
a cura quanto à adesão ao tratamento da TB estão associados ao TDO, juntos, contribuem para
a interrupção da cadeia de transmissão (BRASIL, 2017). Quanto à ESF e ao TDO, foi
verificado em um estudo (BRASIL, 2016) que a cada incremento de 20% desses indicadores,
há uma redução de 3,8% e 0,7%, respectivamente, no coeficiente de incidência.
Os resultados avaliados sobre a proporção do TDO da AP. 3.3 não foram satisfatórios
também corroborando com a alta proporção de abandono descrita na área. Na ESF o TDO é
feito no domicílio e essa observação da tomada de medicação nos dois primeiros meses deve
contabilizar 24 tomadas de medicação e nos quatro meses seguintes 36 tomadas sendo o
esquema básico. Os dados devem ser sempre revistos, atualizados e monitorados a fim de que
as tomadas sejam de acordo com o preconizado, para que de fato seja considerado TDO.
Em um estudo (LAVÔR, 2016) realizado na Amazônia verificou-se que a
operacionalização e a cobertura do TDO foram deficientes pois os registros e a tomada da
medicação foram inexistentes na primeira ou na segunda fase do tratamento. Outro aspecto
observado nesse estudo foi a ausência da busca dos faltosos, o que diminuiu ainda mais os
números relacionados ao TDO. As possíveis características para essa deficiência seria a falta
de recursos humanos, dificuldade de comunicação ou, até mesmo, dificuldades de transporte
na Atenção Básica.
Este último item, se comparado com os serviços de saúde da família, não poderia ser
considerado, já que o território fica próximo a unidade de saúde da família. Entretanto, um
outro obstáculo que poderia dificultar o acesso seria a violência nas comunidades o que
poderia restringir o acesso do ACS para a supervisão da tomada de medicação.
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Outra problemática relacionada ao fracasso do TDO poderia ser o vínculo entre o
profissional e o doente de TB que pode estar fragilizado. Neste contexto, o vínculo é
primordial na continuidade do tratamento.
Percebe-se, a partir dos indicadores operacionais, que há alguns pontos fragilizados
em relação ao controle da TB. O novo modelo de atenção, a partir da descentralização das
ações através da ESF, pode não ser suficiente e tão pouco eficiente nos locais estudados.
O modelo de atenção pode estar fragilizado em relação aos cuidado prestados para a
TB aos usuários, famílias e comunidade refletindo nos indicadores operacionais. Uma outra
questão é que a falta de financiamentos, a gestão inadequada e a corrupção na política podem
afetar diretamente a ESF ou quaisquer serviços públicos de saúde, pois comprometem a sua
efetividade.
Pode-se citar como exemplo as formas de contratação e gestão através das OS’s, em
que empresas privadas, supostamente sem fins lucrativos, ficam totalmente responsáveis pelo
gerenciamento da ESF. Essa gestão favorece contratos inadequados, superfaturamentos,
fraudes e outros procedimentos que favoreçam desvios de recursos públicos.
A discussão sobre as influencias dessa realidade encontrada no Município do Rio de
Janeiro sobre a ESF e, consequentemente, sobre o controle da TB é relevante, e é preciso
dialogar sobre quais seriam as ações necessárias para a transformação dessa atual realidade
governamental no município do Rio de Janeiro.
Este estudo apresenta ainda algumas limitações que precisam ser apontadas, são estas
a não entrevista dos outros integrantes da equipe de saúde como ACS e técnicos de
enfermagem que poderiam talvez contribuir com outras opiniões em relação PCT das
unidades avaliadas e também a utilização de alguns dados secundários para a obtenção dos
indicadores através da CAP com possíveis imprecisões e inconsistências das notificações
através de algumas lacunas ou incompletude de alguns dados.
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CONCLUSÃO
A implementação dos componentes do modelo de atenção deve ser uma prioridade
para a melhoria dos serviços de saúde, tratando-se de TB, essa ênfase seria ainda mais
pertinente para o controle da doença. A ESF é uma forte aliada na luta contra a TB, tanto pela
descentralização do PCT como pelo TDO que são características específicas das equipes de
saúde da família.
O município do Rio de Janeiro e as Áreas Programáticas são organizadas para
executar as ações e serviços de controle da TB. Essa organização inclui as redes de atenção,
mapeamentos, capacitações, fluxos assistenciais, recursos humanos, recursos materiais e
outros. Cada AP possui suas particularidades e peculiaridades fazendo com que a coordenação
dos serviços se torne única para cada região assim como as características analisadas devem
ser contextualizados.
Nenhuma variável sobre o PCT deve ser avaliada fora de um contexto que a cerca para
que não ocorram interpretações inadequadas. Pode-se dizer que estes resultados representam
algumas partes do município pois, há características em comum.
Em relação perfil dos enfermeiros e médicos da ESF da AP 3.3, percebeu-se a
feminização e a maioria de profissionais jovens. A capacitação em TB, foi realizada por
grande parte dos profissionais, diferente da especialização em saúde da família. O tempo de
atuação na unidade de saúde, o tempo de atuação na ESF e o tempo de exercício na função
tiveram diferenças entre as duas categorias profissionais. Os enfermeiros tem menor tempo
de exercício na função, atuam há menos tempo na ESF no entanto permanecem mais tempo
na mesma unidade de saúde. Já os médicos possuem maior rotatividade entre as unidades de
saúde da família desfavorecendo o vínculo e a longitudinalidade da atenção a TB.
Apesar de uma descentralização avançada das ações e serviços de TB e os
profissionais avaliarem as dimensões de forma razoável, a coordenação dos serviços de TB,
ainda carece de melhorias. Os gerentes, nem sempre conseguem atuar da maneira que seria
esperada; a articulação com a comunidade e o acolhimento ao paciente demonstraram
fragilidades. O envolvimento com especialistas em TB, o sistema de avisos e alertas e o
retorno de informações também precisam ser revistos. Alguns itens tiveram destaque positivo
como os ACS’s, o autocuidado apoiado e o sistema de referência e contrarreferência.
Em relação aos possíveis fatores que interferem na qualidade do PCT, algumas
variáveis foram estatisticamente significativas. No perfil do profissional da ESF ser residente,
ser mais velho e mais experiente tanto na ESF quanto na função que exerce, demonstrou
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interferir positivamente na avaliação do desempenho do PCT, proporcionando médias mais
elevadas, entretanto, sem alterar o nível dentro da avaliação.
Sobre os indicadores operacionais, com exceção do teste de HIV, todos estão aquém
dos valores preconizados pelo PNCT. Se tratando da ESF, estes deveriam se mostrar mais
próximos do ideal, já que a inserção no território e o vínculo deveriam contribuir para as
ações e serviços prestados para a TB.
A baixa proporção do TDO associado a alta proporção de abandono sugere o pouco
protagonismo da ESF local para o controle da TB. Os indicadores operacionais refletem a
qualidade dos serviços prestados aos pacientes com TB e servem como apoio para a tomada
de decisão. É fundamental uma rotina de monitoramento e avaliação com os diversos atores
que atuam nas equipes de saúde da família sobre os resultados encontrados.
Apesar do aumento da cobertura, há a necessidade de qualificação da atenção primária
como porta de entrada para o acolhimento e acompanhamento do tratamento do paciente. O
recorte realizado na AP 3.3 não esgota as possibilidades de análises e discussões sobre
profissionais e atividades realizadas pelo PCT na ESF no município do Rio de Janeiro, pelo
contrário, amplificam-se as ideias sobre outras possíveis investigações sobre o tema.
Os resultados refletem a complexidade da avaliação do PCT pois muitas atividades,
componentes e indicadores foram envolvidos permitindo uma ampla discussão em cada
aspecto. Todos estes juntos permitem também uma reflexão pois, para o bom funcionamento,
precisam de interação dos componentes e de uma boa coordenação para os mesmos. Não se
findam aqui os questionamentos e nem tão pouco os problemas que permeiam essa estrutura
complexa dos serviços de saúde que atendem a TB.
Espera-se que os achados do presente estudo subsidiem os profissionais, gerentes,
gestores da ESF da CAP 3.3 e do Município do Rio de Janeiro na tomada de decisões, na
implementação de capacitações, no aprimoramento dos recursos humanos e físicos e na
melhoria dos processos de trabalho para o Programa de Controle da Tuberculose a fim de
reduzir os índices da TB e as consequências da doença na comunidade.
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RECOMENDAÇÕES
Apesar dos diversos avanços na luta contra a TB, os desafios para o seu controle ainda
existem e interferem na saúde pública do Município Rio de Janeiro. Esforços e parcerias
devem ser lançados e também permanecerem constantes entre os diversos atores a fim de
acabar com a doença.
Novas estratégias ainda estão por vir, entretanto, a despeito das inovações é mister a
manutenção da qualidade dos serviços de saúde que atendem à comunidade e aos doentes de
TB para ações adequadas de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e
acompanhamento adequado.
Baseando-se nisso, algumas recomendações para a prática, ensino e pesquisa são
necessárias, tais como:
- Valorizar o papel de cada profissional de saúde no combate a TB;
- Conhecer o perfil dos profissionais da equipe de saúde da ESF;
- Estimular os cursos de residência em saúde da família na região;
- Estimular a realização da especialização em saúde da família para os profissionais da
equipe;
- Reforçar a educação continuada de todos os profissionais de saúde;
- Fortalecer o acolhimento e o autocuidado apoiado ao doente de TB e a sua família;
- Criar mecanismo de integração entre os serviços de referência e contra referência;
- Incorporar de forma intensiva os indicadores de monitoramento;
- Fortalecer a descentralização das ações de controle da TB entre as unidades de saúde da
família e as unidades básicas de saúde;
- Implementar as ações do TDO, busca de contatos e de sintomáticos respiratórios;
- Estabelecer rotina de vigilância da TB para melhorar os indicadores de cura, abandono e
óbito;
- Implementar e/ou fortalecer parcerias com outros setores da comunidade ou comércio;
- Estimular a mobilização social e a articulação comunitária por parte dos usuários dos
serviços de saúde.
- Desenvolver parcerias com universidades públicas e locais;
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APÊNDICE A - CARACTERÍSTICAS UNIDADE DE SAÚDE
Identificação da unidade:
Nº do questionário:
Nome do entrevistador:
Data da coleta:
Data de inauguração:
Total de pessoas cadastradas:

Horário de funcionamento:

Nº de equipes:

Equipes incompletas:

Nº médicos

Nº residentes médicos:

Nº enfermeiros:

Nº enfermeiros residentes:

Nº tec. de enfermagem:
Tempo de atuação do gerente da unidade:
Formação acadêmica do gerente:
Especialização do gerente:

Nº ACS:
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APÊNDICE B– INDICADORES OPERACIONAIS

Indicadores
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Casos

Cura

Abandono

Óbito

Teste
HIV

Contatos
Examinados

TDO
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APÊNDICE C –
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012
Prezado (a) senhor (a), gostaria de convidá-lo(a) para participar de uma pesquisa intitulada“A Estratégia de Saúde da Família e a assistência ao paciente com tuberculose no município do
Rio de Janeiro”. Esta pesquisa será realizada por uma equipe de pesquisadores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Ela tem como objetivo Avaliar o Programa de Controle da Tuberculose na
Estratégia de Saúde da Família na Área de Planejamento 3.3 do Município do Rio de Janeiro. Os
participantes desta pesquisa serão os enfermeiros e médicos da ESF. Serão coletadas informações
referentes ao Programa de Controle da Tuberculose.
Sua participação consistirá em responder a um questionário, que será guardado por cinco (05)
anos e incinerado após esse período, podendo durar em média 30 minutos e ser realizada no serviço de
saúde. As informações fornecidas contribuirão com a melhoria dos serviços de saúde no controle da
Tuberculose. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. As informações obtidas serão
preservadas e a privacidade dos participantes também e os resultados serão divulgados em eventos
e/ou revistas científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder
qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum
prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados. Sr (a) não
terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Para minimizar possíveis
constrangimentos dos profissionais ao responderem os questionários, as entrevistas serão realizadas
individualmente em locais e horários marcados com o entrevistador. Haverá interrupção da coleta de
dados, caso o participante manifeste qualquer desconforto e/ou queira sair da pesquisa. Os benefícios
diretos aos participantes serão no âmbito da contribuição com o Programa de Controle da Tuberculose
nas unidades locais e na AP 3.3 favorecendo para melhorias assistenciais e organizacionais dos
serviços de saúde que atendem a TB.
Sr (a) receberá uma via deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável, e
demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o pesquisa e sua participação, agora
ou a qualquer momento. Esta pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/Universidade Federal
do Rio de Janeiro (CEP-EEAN/HESFA/UFRJ) atendendo aos critérios da Resolução nº 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde. Desde já agradecemos!
Rio de Janeiro, ___, de____________ de 2016.
________________________________________________
Assinatura do entrevistado
Telefone: _______________________
________________________________________________
Assinatura da pesquisadora principal
Ms. Rute dos Santos Lafaiete - rutelafaiete@gmail.com – 995918941
Profª Drª Maria Catarina Salvador da Motta – ma.catarina@gmail.com – 993156675
Profª Drª Tereza Cristina Scatena Villa – tite@eerp.usp.br – (16)6023407 R. 16
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery
R. Afonso Cavalcante 275 – Cidade Nova. Tel: 2293-8148. Email: cepeeanhesfa@gmail.com
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Cidade do
Rio de Janeiro
R.Afonso Cavalcanti,455,sala 710 - Cidade Nova. Tel: 3971-1590. Email: cepsms@rio.rj.gov.brRua

113

ANEXO A - AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE
Identificação
QUESTIONÁRIOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Parte A
Número do questionário:_________
Município:____________________
Responsável pela coleta de dados:________________________________
Data da coleta de dados: ____/____/_____
Digitador:__________________________
Data da digitação: ____/____/____
Local da coleta: ________________________________
Horário de início da entrevista: ____________ Horário de término da entrevista: ____________
Parte B
Iniciais do entrevistado: ______________________________________________________________ Idade: _________________
Identificação da Unidade de Saúde : _____________________________________________________
Tipo de Unidade de Saúde: ___________________________________________________________ (Unidade Básica de Saúde- UBS;
Unidade de Saúde da Família –USF; Ambulatório de Referência - Programa de Controle da TB);
Função que exerce na Unidade de Saúde: ________________________________________________ (médico, enfermeiro,
auxiliar/técnico em enfermagem, Agente Comunitário de Saúde);
Tempo que trabalha na Unidade de Saúde:_______________________________________________
Nome
da
Equipe:
____________________________________________________Tempo
que
exerce
a
função:___________________________________________________________
Possui algum treinamento/capacitação/curso em TB: ( ) Sim ( ) Não
Possui especialização em ESF: ( ) Sim ( ) Não

114

I - Organização da atenção à Tuberculose:
O manejo de políticas/ programas de controle da tuberculose pode ser mais efetivo se todo o sistema (organização, instituição
ou unidade) no qual a atenção é prestada esteja orientada e permita maior ênfase no cuidado aos portadores da doença.
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
1. O interesse do
Não existe ou há
Existe, mas não há
Existe, e há profissionais
Faz parte do
gerente da unidade de
pouco interesse
profissionais e materiais
e materiais disponíveis
planejamento da unidade
saúde em relação às
disponíveis para a
para o tratamento da TB
a longo prazo , tem
mudanças na atenção à
tratamento da TB
materiais e profissionais
tuberculose...
disponíveis
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
2. Metas pactuadas e
Não estão disponíveis
Existem, mas não são
São acompanhadas e
São acompanhadas e
registradas pela (ex.
para equipe local
revistas regularmente
revistas periodicamente
revistas periodicamente,
cobertura de tratamento
sendo incorporadas no
supervisionado,
planejamento da
solicitação de exames
unidade.
de baciloscopia de
escarro) unidade de
saúde para o controle da
TB na área de
abrangência...
Pontuação

0
2

1

3. Estratégias* para
melhoria da atenção à
TB...

Não são elaboradas
ou apoiadas

3
4
5
Não existem, mas são
elaboradas
pontualmente, apenas
quando surgem os
problemas

6
7
8
Existem e são efetivas
quando surgem
problemas

9
10
11
Existem e são utilizadas
para a prevenção de
problemas

Pontuação

0
1
2
Não estão disponíveis
para a equipe local

3
4
5
Existem como atividade
independente no
trabalho da equipe,
desarticulada do plano
de assistência do
portador de TB

6
7
8
Existem para melhorar a
assistência ao portador
de TB (promover maior
acesso, vínculo e
adesão ao tratamento)

9
10
11
Existem para motivar os
profissionais de saúde e
melhorar a assistência ao
portador de TB.

0
2

3
5

Não dá prioridade à
melhoria da assistência
à TB

6
7
8
Incentiva esforços para
melhoria da atenção à
TB

3
5

6
8

9
10
11
Participa visivelmente
dos esforços para
melhoria da atenção à
TB
9
10
11
São ofertados para
promover uma maior
atenção aos portadores
de TB

*(oferta de tratamento
supervisionado, flexibilidade de
horário do tratamento
supervisionado, atividades
educativas, prioridade no
atendimento, facilidade de
agendamento, etc)

4. Estratégias* para que
a Atenção Primária à
Saúde seja o local para
o tratamento da TB...
*(facilidade de
agendamento para
atendimento, retaguarda
laboratorial, capacitação
dos profissionais na
Unidade de Saúde)

Pontuação
5. O gerente da unidade
de saúde...
Pontuação
6. Benefícios e
incentivos aos
portadores de TB (café
da manhã, leite, vale
transporte, cesta básica,
etc.)
Pontuação

1
Não incentiva a
identificação de
portadores de TB na
comunidade

0
2

1
Não são oferecidos

0
2

1

4

4

7

Existem, mas não
influenciam na
assistência prestada ao
portador de TB

Encorajam os
portadores de TB a
cuidar da própria saúde

3
5

6
8

4

7

9
11

Pontuação total para parte I (soma das pontuações assinaladas) : _____________________________
Pontuação média para parte I : ______dividido por 6=__________
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II- Articulação com a comunidade:
Articulação entre os sistemas de saúde (instituições ou unidades de saúde) e os recursos comunitários tem um importante
papel na gestão/ manejo clínico da tuberculose
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
7. Articulação da
Não é realizada
É limitada a uma lista
É realizada por meio de É realizada por meio de
unidade de saúde e dos
dos recursos oferecidos
um responsável para
comunicação ativa entre
portadores de TB com as
pelas organizações
assegurar que os
a unidade de saúde, as
organizações da
disponíveis
portadores de TB e
organizações da
comunidade (ONGs,
profissionais de saúde
comunidade e os
centros comunitários,
utilizem os recursos
portadores de TB
igrejas, pastorais, etc)
oferecidos
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
8. Parcerias com
Não existem
Estão sendo
Estão estruturadas para
São formalmente
organizações da
consideradas, mas não
apoiar o tratamento da
estabelecidas para dar
comunidade para o
foram implementadas
TB
suporte ao Programa de
controle da TB...
Controle da TB
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
9. Conselho/ Comissão
Não existe
Existe, mas não tem
Existe e acompanha a
Existe e acompanha a
Local de Saúde
poder de decisão
programação da
programação da
(conselho da própria
unidade de saúde com
Unidade de Saúde em
Unidade de Saúde)
relação ao controle da
relação ao Controle da
TB
TB, avaliando o
*grupo de pessoas
desempenho das
(profissionais e membros
equipes
da comunidade) que
participam das decisões
e sugestões para a
melhoria da assistência
na Unidade de Saúde
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
10. Agente Comunitário
Não existe na Unidade
Está incorporado às
Está incorporado às
Está incorporado às
de Saúde (ACS)
de Saúde ou não está
atividades ligadas ao
atividades ligadas ao
atividades ligadas ao
incorporado às
tratamento da TB, mas
tratamento da TB e faz
tratamento da TB e faz
atividades ligadas ao
não se integra com a
articulação com a
articulação com toda a
tratamento da TB
equipe da Unidade de
Equipe da Unidade,
equipe unidade de
Saúde
mas não com os
saúde e os recursos da
recursos da
comunidade
comunidade (ONGs,
Pastorais, Igrejas, etc)
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
Pontuação total para parte II (soma das pontuações assinaladas): _____________________________
Pontuação média para parte II : ________dividido por 4=_______
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III- Autocuidado apoiado.
O autocuidado apoiado efetivo pode ajudar as pessoas portadoras de TB e suas famílias a lidar com os desafios de conviver e
tratar a doença, além de reduzir as complicações e os sintomas.
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
11. Registros
Não são realizadas
É realizada, mas não de
São realizadas de
São realizadas de
relacionados ao apoio
maneira padronizada.
maneira padronizada
maneira padronizada e
dos profissionais da
articuladas com o plano
Unidade de Saúde para
de cuidado dos
o portador de TB cuidar
portadores de TB
da própria saúde...
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
12. Suporte (exemplo,
É limitado à
É disponibilizado por
É oferecido por
É oferecido por
educação em saúde e
distribuição de
meio de atividades
profissionais de saúde
profissionais de saúde
estabelecimento de
informações escritas
educacionais
capacitados que fazem
capacitados envolvendo
vínculo com
(panfletos, folders,
parte da equipe, mas não
a melhoria das
profissionais, etc) para
cartazes)
envolve a adesão
condições clínicas,
que os portadores de TB
medicamentosa
psicológicas e sociais
cuidem da própria
dos portadores de TB
saúde...
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
13. Acolhimento das
Não é realizado
É realizado por meio de
É realizado e
É parte integrante da
preocupações dos
encaminhamento para
solucionado na própria
atenção à TB com
portadores de TB e suas
profissionais e serviços
Unidade de Saúde
envolvimento de grupos
famílias...
especializados
de apoio e profissionais
especializados
(Psicólogos, assistentes
sociais) na própria
Unidade de Saúde –
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
14. Intervenções de
Não estão disponíveis Limitam-se à distribuição
É realizado por meio de
Fazem parte da rotina
mudança de
de informações escritas
encaminhamento a
da atenção à TB e
comportamento (parar
(panfletos, folders,
Centros Especializados
utilizam tecnologias para
de fumar, beber, usar
cartazes)
a mudança de
drogas) de portadores
comportamento
de TB
(entrevista motivacional
e grupo operativo)
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
Pontuação total para parte III (soma das pontuações assinaladas): _____________________________
Pontuação média para parte III : ____dividido por 4= _____
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IV- Suporte a decisão
O manejo efetivo da TB assegura que os profissionais de saúde tenham acesso a informações baseadas em evidência para
apoiar decisões na atenção às pessoas usuárias. Isso inclui diretrizes e protocolos baseados em evidência, consulta com
especialistas, educadores de saúde e envolvimento dos usuários de forma a tornar as equipes de saúde capazes de identificar
estratégias efetivas de cuidado
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
15. Manual de
Não estão disponíveis
Estão disponíveis, mas
Estão disponíveis, mas
Estão disponíveis,
diretrizes para o
não são utilizadas na
limitadas aos momentos
utilizados
controle da TB na
atenção à TB
de capacitação dos
frequentemente e
Unidade de Saúde...
profissionais de saúde
integrados à prática
cotidiana na atenção à
TB
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
16. Envolvimento de
É feito por meio de
É alcançado por meio da É alcançado por meio da É alcançado por meio da
especialistas em TB
referenciamento/
participação de
participação periódica
participação periódica de
que não fazem parte
encaminhamento
especialistas, porém se
de especialistas que
especialistas que
da Equipe no apoio
tradicional
limita às solicitações da
auxiliam no processo de
auxiliam no processo de
aos profissionais de
Unidade de Saúde para
educação permanente
educação permanente e
Saúde da Unidade...
o controle da TB
das equipes
discutem casos com a
equipe
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
17. Capacitação dos
É realizada
É realizada
É realizada
É realizada
profissionais de saúde
esporadicamente
sistematicamente com
sistematicamente com
sistematicamente com
para a atenção à TB...
métodos tradicionais de
métodos educacionais
métodos educacionais
educação (aulas,
que promovam efetiva
que promovam efetiva
seminários, etc)
incorporação de ações
incorporação de ações
de controle da TB à
de controle da TB à
prática diária da
prática diária da
Unidade, incluindo
Unidade, incluindo
PARTE da equipe de
TODA equipe de
profissionais
profissionais
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
18. Informação às
Não é realizada
É realizada apenas
É realizada para grupos
É realizada para todos
pessoas sobre TB...
quando os portadores
vulneráveis à TB
os usuários e inclui o
de TB solicitam, por
(comunicantes,
papel de cada indivíduo
meio de informações
portadores de HIV/AIDS,
na prevenção e
escritas (folder,
moradores de rua, etc)
tratamento da TB
cartazes, etc)
por meio de informações
escritas e verbais
(folder, cartazes, etc)
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
2
5
8
11
Pontuação total para parte IV (soma das pontuações assinaladas): _____________________________
Pontuação média para parte IV : ______dividido por 4 = __________
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V- Desenho do sistema de prestação de serviços
A evidência sugere que a gestão efetiva da atenção à TB envolve mais que a simples adição de intervenção a um sistema focado no
cuidado de condições agudas. São necessárias mudanças na organização do sistema, realinhando a oferta de cuidado.
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
É assegurado por
reuniões regulares das
É assegurado por reuniões regulares
É realizado pelos
equipes, com enfoque
de TODOS os membros das equipes
19. Trabalho em equipe
profissionais de
nas responsabilidades de (médicos, equipe de enfermagem, ACS
para o controle da TB...
enfermagem e ACS
Não existe
cada membro (equipe de
e outros), com enfoque nas
desarticulado do
enfermagem, médico e
responsabilidades de cada membro,
trabalho da equipe
ACS) e nos problemas
incluindo educação para o autocuidado
multiprofissional
que surgem.
e monitoramento dos portadores de TB.
Pontuação
20. Profissional de
Saúde da própria
Unidade de Saúde que é
referência para o
desenvolvimento de
ações de Controle da
TB...
Pontuação
21. Sistema de
agendamento para o
tratamento da TB...

0
2

1

3
5

4

6
7
8
Existe , mas não atribui
responsabilidade para o
restante da equipe.

9

9

Não é reconhecido
pela comunidade e
nem pela Unidade de
Saúde

Não é definido, pois é
realizado por toda
equipe sem uma
sistematização

0
1
2
Não está organizado

3
4
5
Está organizado apenas
para atendimento
através de consulta
médica em caso de
intercorrências
(demanda espontânea)
3
4
5

6
8
Está organizado para
agendamento de
consultas médicas

Existe e trabalha de forma articulada
com outros membros da equipe para o
controle da TB

10

11

Está organizado de forma informatizada
para agendamento de consultas
médicas, de enfermagem, facilitando o
contato com diferentes profissionais
(assistência social, psicólogos, etc)

0
2

22. Monitoramento da
situação da TB na
comunidade...

Não é divulgado de
forma organizada e
regular

É realizado apenas a
partir da identificação
de caso

É realizado pela
Vigilância Epidemiológica
e divulgado para os
profissionais de saúde
que atuam na atenção à
TB

É realizado pela equipe local que tem
acesso ao sistema informatizado e
planeja ações para atender as
necessidades da área de abrangência

Pontuação

0
2

3
5

6
8

9

23. Atenção planejada
para controle da TB...

Não é divulgada de
forma organizada e
regular

24. Continuidade* do
cuidado ao portador de
TB
*registro da referência e
contra-referência do
portador de TB

Pontuação

0
2

1

1

Não ocorre de
maneira organizada e
regular

0
2

1

4

6
8

11

Pontuação

Pontuação

1

7

10

7

9

7

10

10

11

11

È utilizada
ocasionalmente quando
surgem casos de TB

É utilizada para o
acompanhamento das
pessoas que realizam o
tratamento da TB e seus
comunicantes

É utilizada regularmente para a maioria
dos usuários, incluindo intervenções
preventivas e estímulo ao autocuidado
por meio de consulta individual ou
atenção em grupo

3
4
5
A comunicação ocorre
por telefone ou em
reuniões da equipe da
unidade de saúde e
entre outras unidades
de saúde, de forma
verbal, SEM registro
formal (guia e
prontuário clínico) e
escrito.
3
4
5

6
8

9

7

10

11

A comunicação ocorre
por telefone ou em
reuniões na unidade de
saúde e entre unidades
de saúde, de forma
verbal, COM registro
formal (guias e prontuário
clínico) e escrito.

A comunicação ocorre por telefone ou
em reuniões na unidade de saúde e
entre unidades de saúde COM registro
formal (guias e prontuário clínico) ,
incluindo sistemas de registro
informatizados

6
8

9

7

10

11
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VI- Sistemas de informação clínica
Informação útil e oportuna, individualizada por pessoa usuária e por populações usuárias portadores de TB, é um aspecto crítico de modelos de
atenção efetivos, especialmente aqueles que empregam abordagens populacionais.
mponentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
25. Prontuário clínico
Não fica armazenado na
Está disponível nesta
Está disponível, e inclui
Está disponível em sistema
unidade de saúde que faz
Unidade de Saúde, e
registros de diagnóstico,
informatizado (prontuário eletrônico),
o acompanhamento do
inclui registros de
terapêutica e agendamento
e inclui registros de diagnóstico,
tratamento
diagnóstico, terapêutica e
de retorno registros de
terapêutica e agendamento de
agendamento de retorno
realização de Tratamento
retorno registros de realização de
Supervisionado ou
Tratamento Supervisionado ou
autoadministrado,
autoadministrado, solicitação de
solicitação de exames de
exames de controle, vigilância dos
controle e vigilância dos
contatos, acompanhamento dos
contatos
membros da família e registros de
outros profissionais (assistência
social, psicólogos, etc)
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
11
2
5
8
26. Registro dos
Apenas um dos formulários Pelo menos DOIS tipos de Pelo menos TRÊS tipos de
Os registros estão informatizados e
portadores de TB (lista de
de registro está preenchido
formulários estão
formulários estão
incluem dados de identificação
nomes, livro de registro
com dados de identificação
preenchidos e incluem
preenchidos e incluem
(telefone, endereço), dados clínicos,
acompanhamento de
nesta Unidade de Saúde
dados de identificação
dados de identificação
resultados de exames, permite
pessoas com TB- livro
(telefone, endereço),
(telefone, endereço),
identificar portadores de TB em risco
verde- sintomáticos
forma clínica e exames
dados clínicos e resultados
para abandono, emitindo alertas e
respiratórios)
realizados
de exames.
lembretes aos profissionais
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
11
2
5
8
27. Avisos e alertas para
Desconhecem e não
Recebem, mas atribuem a
Recebem e desenvolvem
Recebem e tem acesso a sistemas
profissionais de saúde
procuram fontes de
responsabilidade pelo
ações de monitoramento
informatizados, desenvolvem o
emitidos pela Vigilância
informações de sua área
monitoramento a outro
dos casos na área de
monitoramento e estratégias para
Epidemiológica,
de abrangência
tipo de serviço de saúde
abrangência.
atingir os grupos vulneráveis
laboratórios, etc
(ambulatórios de
(população em situação de risco)
(identificação de casos
referência, hospitais,
novos na área,
vigilância epidemiológica)
identificação de grupos
vulneráveis, etc)
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
11
2
5
8
28. Retorno de
Não são divulgados
São divulgados
São divulgados
Estão disponibilizados integralmente
informações (Vigilância
regularmente para a
anualmente dados sobre o
periodicamente e
de forma informatizada, permite o
Epidemiológica/
Unidade de Saúde
número de casos e
discutidos com a equipe de
acesso da equipe de saúde e a
Coordenação de PCT)
exames de baciloscopia
nível local
discussão sobre o desempenho da
sobre o desempenho da
de escarro realizados
Unidade de Saúde
Unidade de Saúde em
relação ao controle da
TB...
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
11
2
5
8
29. Informações sobre
Não está disponível de
Está disponível, mas o
Está disponível em outro
Está disponível rotineiramente,
portadores de TB em risco
forma sistemática
acesso é limitado à equipe
tipo de serviço, pode ser
através de sistemas informatizados
para, abandono, falência e
local
obtido quando solicitado
para profissionais de saúde a fim de
óbito...
oferecer condições do planejamento
do cuidado para a classificação de
risco
Pontuação
0
1 3
4 6
7 9
10
11
2
5
8
30. Plano de cuidado para
Inclui a prescrição de
Inclui a prescrição de
É feito em conjunto pela
É feito em conjunto pela equipe da
os portadores de TB
medicamentos e pedidos
medicamentos e pedidos
equipe da Unidade de
Unidade de saúde e o portador de
de exames
de exames, e orientações
saúde e o portador de TB,
TB, INCLUINDO O REGISTRO EM
gerais de enfermagem
incluindo o registro e
SISTEMAS INFORMATIZADOS DO
monitoramento de ações,
MONITORAMENTO DAS AÇÕES E
incluindo o planejamento
VIGILÂNCIA DOS CONTATOS.
do cuidado.
Pontuação

0
2

1

3
5

4

6
8

7

9

10

11

Pontuação total para parte V (soma das pontuações assinaladas): _____________________________ Pontuação média para parte
V : ________dividido por 6=_________

Pontuação total para parte VI (soma das pontuações assinaladas): _____________________________
Pontuação média para parte VI : _______dividido por 6=_______
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VII- Integração dos componentes do modelo de atenção às pessoas com TB.
Sistema de Saúde efetivo integram e combinam todos os elementos do modelo, por exemplo, associando as metas de autocuidado com os registros nos sistemas de
informação, ou associando políticas locais com atividades dos planos de cuidado dos usuários (locais para desenvolvimento de atividades físicas, estruturação de hortas
comunitárias, etc)
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
31. Informação aos
Orientações gerais
Orientações gerais sobre a
Orientações gerais sobre
Orientações gerais sobre medicação e cuidados com a
portadores de TB
realizadas apenas
tomada de medicação de forma
medicação e cuidados com a
saúde reforçada com o oferecimento de informação
em relação ao seu
verbalmente
verbal reforçada por informação
saúde reforçada com o
escrita (material educativo) elaborada especificamente
plano de cuidado...
escrita
oferecimento de informação
para cada plano de cuidado, com registros das
escrita (material educativo)
informações programadas em um sistema informatizado
elaborada especificamente
integrando as informações com outros serviços de
para cada plano de cuidado
saúde.
Pontuação
0
1 3
4
5 6
7
9
10
11
2
8
32. Prontuários
Registro do diagnostico e
Registro do diagnostico e
Registro do diagnostico e
Registro do diagnostico e medicamentos prescritos
medicamentos prescritos
medicamentos prescritos
medicamentos prescritos
incluindo avaliação do estado dos portadores de TB para
incluindo avaliação do estado
incluindo avaliação do estado
cuidar da sua própria saúde e as ações de enfermagem
dos portadores de TB para
dos portadores de TB para
programadas, com classificação de risco do doente
cuidar da sua própria saúde
cuidar da sua própria saúde e
integrando as informações com outros serviços de
as ações de enfermagem
saúde, de forma informatizada.
programadas, com
classificação de risco do
doente.
Pontuação
0
1 3
4
5 6
7
9
10
11
2
8
33. Programas
Não estabelecem
Estabelecem comunicação com
Estabelecem comunicação
Estabelecem comunicação com as Unidades
comunitários
comunicação com as
as Unidades
com as Unidades
regularmente sobre a situação de saúde dos portadores
(ONGs, centros
Unidades de Saúde
ESPORADICAMENTE sobre a
REGULARMENTE sobre a
de TB em suas atividades, por meio de instrumentos
comunitários,
situação de saúde dos
situação de saúde dos
formais e informatizados, que são utilizados para
igrejas, pastorais,
portadores de TB em suas
portadores de TB em suas
modificar os programas de acordo com as necessidades
etc)
atividades
atividades.
do portador de TB
Pontuação
0
1 3
4
5 6
7
9
10
11
2
8
34. Planejamento
Não é registrado pela
É registrado pela equipe de
É registrado pela equipe que
Utiliza dados do sistema informatizado
da atenção à TB na
Unidade de Saúde de
enfermagem que acompanha os
utiliza dados do sistema de
com base na identificação de grupos vulneráveis
Unidade de Saúde
forma sistematizada
casos de TB da área da
informação com base na
(pessoas susceptíveis a desenvolver a TB), incluindo
que o doente realiza
Unidade
identificação de grupos
incentivos (salarial, premiações, etc) aos profissionais da
o tratamento
vulneráveis (pessoas
equipe e à Unidade de Saúde com base no
susceptíveis a desenvolver a
desempenho.
TB).
Pontuação
0
1 3
4
5 6
7
9
10
11
2
8
35. Monitoramento
Não é realizado e nem
É realizado, mas NÃO É
É realizado e registrado por
É realizado e registrado em um sistema informatizado
das metas e do
registrado
registrado
um profissional responsável
por um profissional responsável pelo portador de TB
plano de cuidado
pelo portador de TB seguido
seguido na Unidade de Saúde que disponibiliza aos
para os portadores
na Unidade de Saúde que
membros da equipe dados relacionados ao tratamento
de TB
disponibiliza aos membros da
supervisionado e resultados de tratamento.
equipe dados relacionados ao
tratamento supervisionado e
resultados de tratamento.
Pontuação
0
1 3
4
5 6
7
9
10
11
2
8
36.
Não são compartilhadas
São fornecidas aos portadores
São fornecidas a todas as
São fornecidas a todas as pessoas usuárias para ajudáRecomendações do
com o portador da TB
de TB através de folhetos
pessoas usuárias
las a desenvolver o autocuidado, a prevenção da TB e a
Ministério da Saúde
explicativos que demonstram
verbalmente ou através de
promoção à saúde, levando em conta a interação
para o Controle da
interesse no autocuidado
folhetos explicativos para
equipe-serviço-usuário
TB
ajudá-las a desenvolver o
autocuidado, a prevenção da
TB e a promoção à saúde
Pontuação
0
1 3
4
5 6
7
9
10
11
2
8

Pontuação total para parte VII (soma das pontuações assinaladas): _____________________________
Pontuação média para parte VII : _______dividido por 6=__________
Interpretação dos Resultados:
- Pontuações entre 0 e 2 = capacidade limitada para a atenção aos portadores de TB
- Pontuações entre 3 e 5 = capacidade básica para atenção aos portadores de TB
- Pontuações entre 6 e 8 = razoável capacidade para a atenção aos portadores de TB
- Pontuações 9 a 11 = capacidade ótima para a atenção aos portadores de TB
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