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RESUMO 

 

Gomes MP. Avaliação de tecnologia em saúde: análise econômica do programa de 

controle da tuberculose. [Tese de doutorado]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2016. 100 f. 

 

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 

necessitando ainda de pesquisas que considerem aspectos operacionais de tratamento e 

controle de sua disseminação, de forma a contemplar questões econômicas; 

especialmente no que tange à avaliação de tecnologias em saúde. Objetivo: Conduzir uma 

análise custo-efetividade de tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose, 

comparando estratégias de tratamento sob perspectiva da sociedade. Materiais e métodos: 

Avaliação econômica completa do tratamento de pacientes com tuberculose via 

administração de medicamentos com acompanhamento de visitador sanitário (VS), 

contemplando microcusteio parcial por meio de coleta de dados em prontuários de 

amostra de 92 pacientes e entrevistas com profissionais de saúde do Programa de Controle 

de Tuberculose no Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, seguida de análise custo-efetividade baseada em inquérito 

aplicado na forma de entrevistas a 92 pacientes nos cinco distritos sanitários de saúde de 

Ribeirão Preto (SP). Resultados: Os custos estimados para TDO realizado com visitadores 

sanitários (TDO-VS) foram US$1.642,93 ao sistema de saúde e US$942,35 aos pacientes 

e familiares. O custo global societário foi US$2.585,28. Em comparação com TDO 

realizado por supervisores domiciliares (TDO-SD), cujo custo médio por paciente foi 

US$430,03 em estudo recentemente publicado, o custo médio por paciente em TDO-VS 

foi US$363,12; sendo que ambos apresentaram efetividade similar. Conclusão: O TDO-

VS apresentou menor custo em relação ao mesmo grau de efetividade no que tange à cura 

de tuberculose em comparação com TDO-SD. Os resultados obtidos apresentam 

subsídios à adoção de uma alternativa de tratamento de TB aos gestores em saúde no 

processo de tomada de decisão no contexto do Programa de Controle da Tuberculose. 

 

Palavras-chave: Tuberculose. Avaliação de tecnologia em saúde. Economia da saúde. 

Análise de custo-efetividade. 

 

  



ABSTRACT 

 

Gomes MP. Health technology assessment: economic analysis of the tuberculosis control 

program. [doctoral thesis]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto 

Medical School, 2016. 100 f. 

 

 

Tuberculosis (TB) is a serious public health problem in Brazil and worldwide, requiring 

further research to consider operational aspects of treatment and control its spread, in 

order to cover economic issues; especially with regard to the evaluation of health 

technologies. Objective: Conduct a cost-effectiveness of directly observed treatment 

(DOTS) tuberculosis, comparing treatment strategies in perspective of society. Methods: 

Full Economic evaluation of the treatment of tuberculosis patients via administration of 

drugs with accompanying health visitor (HV), covering partial microcusteio through data 

collection sample of medical records of 92 patients and interviews with Program health 

professionals Tuberculosis Control in the health Center of Ribeirão Preto Medical School, 

University of São Paulo, followed by cost-effectiveness analysis based on survey 

conducted in the form of interviews with 92 patients in five health districts Ribeirão Preto 

health, estate of São Paulo. Results: The estimated costs for DOT conducted with health 

visitors (DOT-HV) were US$ 1,642.93 to the health system and US$ 942.35 to patients 

and families. The corporate overall cost was US $ 2,585.28. Compared with DOT done 

by home supervisors (DOT-HS), the average cost per patient was US $ 430.03 in a recent 

study, the average cost per patient in DOT-HV was US $ 363.12; both of which showed 

similar effectiveness. Conclusion: DOT-HV had lower cost compared to the same degree 

of effectiveness with regard to tuberculosis cure compared with DOT-HS. The results 

obtained are subsidies to the adoption of an alternative TB treatment to health 

management in the decision-making process in the context of the Tuberculosis Control 

Program. 

 

Keywords: Tuberculosis, Technology Assessment, Biomedical, Health Evaluation. 
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O presente estudo trata-se de uma ampliação da dissertação de mestrado intitulada 

“Análise de custo-efetividade no tratamento supervisionado e auto administrado da 

tuberculose”, que teve como principais resultados: elevados custos para os pacientes com 

tuberculose (TB) no período pós diagnóstico; aqueles em modalidades de tratamento 

diretamente observado (TDO) gastaram mais e perderam em produtividade, quando 

comparado àqueles em tratamento auto administrado (TAA); a efetividade para aqueles 

em TDO também foi maior quando comparada com aqueles em TAA. 

O presente estudo trata-se de uma avaliação econômica parcial e uma completa, que 

abrangem um micro custeio parcial e uma análise de custo-efetividade do tratamento da 

TB, sob a perspectiva da sociedade. A tese apresentada a seguir teve apoio financeiro 

(bolsa de doutorado) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

processo nº 2013/12542-2. Esse estudo aconteceu em Ribeirão Preto - São Paulo (SP), 

município prioritário para o controle da TB no Estado de São Paulo, e teve como objetivo 

avaliar economicamente o tratamento da TB e suas estratégias. 
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1.1 Delineamento do objeto de estudo  

 

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. 

É uma doença transmissível, a ela sendo atribuída maior causa de mortes no mundo; 

estima-se que no ano de 2013, 9,0 milhões de pessoas adoeceram1. 

O Brasil é um dos 22 países que possuem os maiores números estimados de casos 

de TB, ou sejam, onde se concentrariam 80% dos casos no mundo; nosso país ocupa 

atualmente a 16ª posição desse ranking em número absoluto de casos1.  

Entre 2005 a 2014, foram diagnosticados, em média, 73 mil casos novos por ano, 

e em 2013, ocorreram 4.577 óbitos no Brasil2. Com elevado número de casos novos, 

Ribeirão Preto localizado no nordeste do Estado de São Paulo, é considerado um dos 

22 municípios prioritários para o controle3.  

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) está integrado na rede 

de serviços de saúde de todo o país, e tem uma política de programação das suas ações 

que garantem desde a distribuição gratuita de medicamentos (e outros insumos 

necessários para o tratamento), até ações de prevenções e de controle do agravo, 

permitindo acesso universal da população4. 

O fator econômico, sobrecarga física e emocional são aspectos importantes a 

serem considerados durante o tratamento. Pacientes com nível socioeconômico baixo, 

tem mais dificuldade em arcar com os custos decorrentes da doença, podendo afetar 

os resultados do tratamento5-8. Embora o tratamento seja oferecido gratuitamente, 

parte dos custos implicam na distribuição do orçamento dos pacientes e suas famílias9-

11, podendo agravar o estado de pobreza e saúde destas pessoas10. 

O tratamento da TB tem se mostrado caro caracterizando-a como um problema 

socioeconômico (como causa e efeito), necessitando que as intervenções de controle 

abordem tanto os aspectos clínicos como econômicos10. 

Os estudos de custo e das implicações econômicas são abordados nas avaliações 

econômicas, que compreendem um grupo de métodos utilizados na avaliação de 

tecnologias em saúde13. Tecnologias em saúde abarcam: medicamentos, 

equipamentos, procedimentos e sistemas organizacionais e de suporte oferecidos 

dentro dos serviços de saúde14. 

Atendendo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS)/ 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no PNCT foi instituído visando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
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adotar a Estratégia de Tratamento Diretamente Observado (DOTS – Directly 

Observed Tratment Short Course)15 

O PNCT abrange estratégias que visam ampliar e fortalecer a estratégia DOTS, e 

assim, articular suas ações com outros programas, descentralizando as medidas de 

controle para a atenção básica (AB), de modo a estender o acesso à população16.  

O TDO é um componente essencial da estratégia DOTS o qual busca o 

fortalecimento da adesão do doente ao tratamento, prevenindo a ocorrência das cepas 

resistentes, reduzindo o abandono e aumentando a probabilidade de cura17.  

A opção da modalidade do TDO a ser indicada, deve ser uma decisão adotada 

conjuntamente entre paciente e equipe da unidade de saúde, através da avaliação da 

realidade e estrutura de atenção à saúde local18.  

O Ministério da Saúde (MS) preconiza as ações sobre a estratégia DOTS sendo a 

observação da tomada de medicamento, realizada diariamente (se possível, de 

segunda a sexta-feira), sendo também considerado para fins operacionais os pacientes 

que a utilizaram nas 24 doses supervisionadas na fase de ataque (dois primeiros 

meses), e 48 doses na fase de manutenção (quatro últimos meses)19.  

São modalidades de supervisão recomendadas pelo MS:(1) domiciliar, executada 

na residência do paciente ou em local por ele indicado; (2) na unidade de saúde, 

realizada em unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidade Básica de 

Saúde (UBS), ambulatórios de atendimento de HIV (human immunodeficiency vírus)/ 

aids (acquired immune deficiency syndrome ); (3) hospitais; (4) unidade prisional; (5) 

e a compartilhada, quando o paciente é atendido pelo médico em uma unidade de 

saúde, porém o TDO é realizado em outra que seja mais próxima do seu domicílio ou 

trabalho19. 

O Plano Estratégico para o Controle da TB no Brasil 2007-2015 apresenta como 

um de seus objetivos, a necessidade de assegurar a todo doente atenção nos serviços 

de saúde que executem a estratégia DOTS com qualidade pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), e como meta atingir 100% dos municípios do país em 20104. 

A inexistência de uma unidade de controle de custos para as atividades de controle 

da TB e a fragmentação do envolvimento das entidades públicas que financiam a 

execução do PNCT gera, na prática, falta de visão abrangente dos recursos 

envolvidos, o que sugere alta probabilidade de ineficiência na execução do 

programa20. 

 



1.Introdução  26 

1.2 Avaliação de tecnologia em saúde (ATS) 

 

As avaliações econômicas em saúde são técnicas analíticas formais que permitem 

comparar diferentes alternativas de ações propostas, levando em consideração custos 

e consequências para a saúde (positivas e negativas). Essas análises ponderam os 

custos dos recursos aplicados e das consequências obtidas em termos de saúde, 

auxiliando nas decisões sobre a priorização de intervenções e a alocação de recursos21. 

A avaliação econômica pode ser aplicada a todas as tecnologias de saúde, 

incluindo medicamentos, dispositivos, procedimentos e sistemas de organização dos 

cuidados de saúde22. 

Nos últimos anos, ficou evidente o desenvolvimento da medicina em todas as suas 

áreas, com inegáveis benefícios com a introdução de novas tecnologias em saúde, 

acarretando aumento nos gastos na área. Diante desse cenário, é prudente que os 

provedores de serviços de saúde, busquem absorver de forma racional os avanços 

tecnológicos após avaliar cuidadosamente a efetividade das inovações23. 

O interesse em aprofundar os estudos dessas novas tecnologias é devido à 

preocupação com a ascensão dos gastos em saúde, pelas coações sobre os gestores 

nas decisões, a alocação de recursos e pela necessidade dos fabricantes em demonstrar 

os benefícios de suas tecnologias14. 

A ATS é a síntese da evidência científica disponível sobre as implicações da 

utilização das tecnologias em saúde, visando orientar tecnicamente a tomada de 

decisão sobre a gestão de tecnologias, seja com vistas a incorporação, descarte ou 

organização do acesso24. 

As tecnologias em saúde compreendem os medicamentos, equipamentos e 

procedimentos técnicos, os sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e 

de suporte e os programas e protocolos assistenciais os quais são meios de prestar 

atenção e cuidados de saúde à população25. 

As ATS possibilitam atividades de avaliação/monitorização dos serviços, 

fornecendo elementos fundamentais à elaboração de padrões de qualidade baseados 

em evidências, os quais têm sido instrumentos importantes para a melhoria da 

qualidade e eficiência da atenção nos sistemas de saúde mais avançados26. 

Os estudos de custo e seus efeitos econômicos estão incluídos nas chamadas 

avaliações econômicas, as quais compreendem um grande grupo de métodos usados 

na ATS14. Com o objetivo de auxiliar na decisão quanto ao uso racional das 
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tecnologias em saúde, no sentido de tornar o sistema de saúde eficiente para 

promover, proteger e recuperar a saúde da população24. 

No presente estudo são abordados dois tipos de estudos econômicos: uma 

avaliação econômica completa, neste caso uma “análise de custo efetividade” (ACE); 

e uma avaliação econômica parcial, um “micro custeio parcial”(MCP). 

 

 

1.2.1 Tipos de custos 

 

Abordaremos os três tipos de custos nesse estudo, os custos diretos 

específicos, os inespecíficos e os indiretos. Padronizados a linguagem 

conforme a nomenclatura de custos segundo (Sarti & Cyrillo, 2010): 

Custos diretos: aqueles resultantes efetivamente das intervenções em 

saúde, tais como, custos diretos específicos e inespecíficos. Quais sejam, 

os específicos são aqueles exclusivamente relacionados as intervenções em 

saúde, tais como, exames, medicamentos, insumos hospitalares, recursos 

humanos, entre outros. E os inespecíficos derivados de apoio à 

operacionalização das ações em saúde, tais como, infraestrutura, insumos 

administrativos, alimentação e meio de transporte para pacientes, entre 

outros. 

Custos indiretos: são aqueles que implicam indiretamente sobre os 

indivíduos e na sociedade em consequência das ações em saúde, tais como, 

perda de produtividade, tempo perdido de trabalho e/ou estudo em 

decorrência do fator saúde, entre outros). 

Nos próximos tópicos estão descritas as características dos dois tipos de estudos 

econômicos. 

 

 

1.3 Análise de custo-efetividade 

 

Nas avaliações econômicas completas ou totais, existe a comparação dos custos e 

de alguma medida de desempenho das alternativas abordadas. Evidentemente por 
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apresentarem o elemento comparativo é que esses estudos são ferramentas de eleição que 

contemplam a incorporação ou substituição de novas intervenções no sistema de saúde. 

Há quatro tipos fundamentais de avaliações econômicas completas: custo-efetividade, 

custo-minimização, custo-utilidade e custo-benefício21.  

Na avaliação econômica em saúde faz-se necessário a comparação de duas ou 

mais alternativas, considerando custos e consequências associados a cada uma delas25. 

A análise de custo-efetividade é a diferença entre os custos de duas ou mais 

intervenções em saúde, mensurados em unidades monetárias, divididos pela diferença de 

efetividades das intervenções28. 

 

 

1.4 Análise de custo-minimização 

 

A análise de custo-minimização (ACM) é um tipo de análise econômica completa 

e compara apenas os custos entre as tecnologias, pois, os desfechos são iguais (são 

equivalentes). Nesse tipo de análise são abordados os custos diretos e os indiretos29.  

 

 

1.5 Busca de comparadores na literatura 

 

 Para nortear a busca de tecnologias alternativas para comparar com o Tratamento 

Diretamente Observado por visitadores sanitários (TDO-VS) que é o tipo de modalidade 

de DOTS realizado em Ribeirão Preto - SP, foi utilizada a pergunta estruturada compostos 

por elementos que traduzem a questão clínica30: 

 

P (paciente ou população): Pacientes com tuberculose pulmonar e/ou extrapulmonar 

I (intervenção): Tratamento Diretamente Observado no domicílio por técnicos de 

enfermagem 
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C (comparação): Tratamento Diretamente Observado abordando diferentes estratégias 

de observador 

O (outcome): cura e término do tratamento 

 

 A partir da pergunta foi realizado um estudo de revisão da literatura. As buscam 

foram realizadas nas seguintes bases de dados: Centre for Reviews and Dissemination 

(CRD DATABASE); PubMed; Trip DATABASE e Bireme.  

Foram utilizados os seguintes descritores em inglês: “tuberculosis” (tuberculose) 

and “cost-effectiveness” (custo-efetividade) and “cost-benefit analysis” (análise de 

custo-benefício, que é um sinônimo de análise de custo-efetividade para o Decs). 

Os descritores utilizados foram obtidos por meio da seleção dos DeCs e MeSH 

fornecidos pelas bases Bireme e Pubmed, respectivamente. A busca foi realizada para os 

últimos cinco anos de publicação de 2011 a 2016.  

Após a busca, os artigos foram selecionados a partir dos seus títulos e resumos. 

Posteriormente, a leitura do texto na íntegra de todos os artigos selecionados. 

Os critérios de inclusão adotados e utilizados para a seleção dos artigos foram: 

estudos que utilizassem a análise de custo-efetividade para avaliar do TDO da TB 

pulmonar e/ou pulmar e extrapulmonar em suas diferentes modalidades de tratamento. 

Foram excluídos estudos metodologicamente inconsistentes com a análise de custo-

efetividade. 

A Figura 1 mostra o fluxograma das etapas do processo de seleção dos estudos 

incluídos na revisão, os quis foram selecionados para análise conforme o protocolo 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA)31. 

Após a leitura dos artigos na íntegra restaram 2 estudos, um que foi feito na 

Colômbia e outro, no Brasil. Devido à proximidade do cenário de saúde e as variáveis 

consideradas em ambos os estudos optamos em utilizar como comparador as estratégias 

de TDO do estudo intitulado “Cost-effectiveness of community health worker versus 

home-based guardians for directly observed treatment of tuberculosis in Vitória, Espírito 

Santo State, Brazil” (PRADO et al., 2011). 
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O artigo então selecionado após a revisão de literatura incluiu aspectos e 

características semelhantes entre os dados de custos desse trabalho, para que dessa 

maneira fosse possível realizar as comparações pertinentes dentro de uma avaliação 

econômica. 

Das características elegíveis do estudo selecionado que são similares aos dados no 

nosso estudo destacamos: 1) cenário de serviço de saúde (SUS): foi realizado no 

município do Vitória no Estado de Espírito Santo (ES), Brasil; 2) similaridade das 

variáveis consideradas para os custos; 3) as estimativas de custos foram conduzidas nos 

mesmos moldes e 4) e com desfechos iguais. Características essas que favorece a 

comparação dos resultados entre os estudos. 
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 Figura 1. Fluxograma PRISMA do processo de busca e seleção dos estudos. 
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2. Objetivo geral 

 

Avaliar o custo e efetividade do tratamento da tuberculose comparando as 

estratégias de tratamento sob a perspectiva da sociedade. 

 

 

2.1 Objetivo específico 

 

 Realizar análise econômica completa do tipo custo efetividade 

comparando duas estratégias de tratamento da tuberculose: 1º) tratamento 

supervisionado no domicílio por visitadores sanitários; 2º) tratamento 

realizado por supervisores domiciliares. 
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3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, tipo inquérito e também 

envolvendo levantamento, incluindo avaliação econômica completa do tipo custo 

efetividade.  

Foi realizada uma pesquisa clínica (inquérito com levantamento de dados) para a 

realização na análise econômica. Os dados foram coletados através de entrevistas com 

pacientes de TB e profissionais da saúde do PCT (Programa de Controle de 

Tuberculose), assim como por meio de levantamento de prontuários clínicos de 

pacientes que haviam feito o tratamento. 

Os métodos de estudos econômicos empregados foram: a) avaliação econômica 

parcial do tipo microcusteio para determinação de custos referentes aos recursos 

necessários para tratamento da TB, e b) uma avaliação econômica total do tipo análise 

de custo-efetividade, baseada em comparação dos custos globais de tratamento da 

tuberculose sob perspectiva do sistema de saúde, paciente e familiares, assim como 

perspectiva social. 

Os dados obtidos de prontuários clínicos e entrevistas com profissionais do PCT 

foram base para condução da etapa de micro custeio parcial. 

Os dados obtidos no inquérito com pacientes, complementados por informações 

obtidas na revisão de literatura, foram utilizados para condução da análise de custo-

efetividade; resultando em possibilidade de comparação das seguintes alternativas de 

tratamento: TDO realizado no domicílio do paciente em Ribeirão Preto-SP (dados do 

inquérito), e TDO realizado por supervisores domiciliares em Vitória-ES (dados da 

literatura). 

 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi conduzido no município de Ribeirão Preto, localizado no interior do 

Estado de São Paulo, com uma população estimada de 563.107 habitantes em 200933. 

É considerado um dos municípios prioritários no estado de São Paulo com média de 

196 casos por ano e taxa de incidência de aproximadamente de 35 por 100.000 

habitantes3. 
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Embora a TB seja doença considerada da atenção básica, em Ribeirão Preto a 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS) optou pelo seu tratamento e acompanhamento 

junto aos ambulatórios especializados de infectologia, os quais, realizam o 

acompanhamento médico e a supervisão do tratamento conforme preconizado pelo 

Programa Municipal de Controle da Tuberculose (PMCT)3. 

Os ambulatórios especializados de infectologia estão situados em cinco distritos 

de saúde, os denominados Centros de Referência (CR), quais sejam: José Roberto 

Campi; Alexander Fleming; NGA-59 (Núcleo de Gestão Assistencial), UBDS 

(Unidade Básica Distrital de Saúde) Castelo Branco e UBDS Sumarezinho3.  

Também contam com o ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), que é a 

referência para os pacientes com tuberculose multidroga resistente (TBMDR) e com 

a coinfecção HIV/TB3. 

O PMCT oferece tratamento supervisionado para todos os pacientes, o qual é 

realizado pelas equipes dos ambulatórios, e também um suporte social incluindo 

distribuição de cesta básica; leite e vale transporte para os pacientes mais carentes3. 

 

 

3.3 População de referência 

 

Pacientes com tuberculose pulmonar ou tuberculose pulmonar e extrapulmonar. 

 

 

3.4 População de estudo 

 

Pacientes com tuberculose pulmonar e/ou pulmonar e extrapulmonar tratados e 

acompanhados no município de Ribeirão Preto-SP. 

 

 

3.5 Critérios de inclusão 

 

Para o Inquérito: Ser portador de TB pulmonar e/ou pulmonar e extrapulmonar, 

residir e realizar o tratamento em Ribeirão Preto-SP, com idade maior ou igual há 18 
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anos, estar sob a estratégia de TDO (VS) no domicílio com a observação do visitador 

sanitário (que no PMCT é realizado por técnicos de enfermagem). 

Para o Levantamento: os prontuários dos pacientes em tratamento no período de 

janeiro de 2010 a dezembro de 2014 no Centro Saúde Escola da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CSE-FMRP-USP). 

 

 

3.6 Critérios de exclusão 

 

Inquérito: pacientes presidiários e com dificuldades e/ou impossibilidade de 

comunicação durante a entrevista. E profissionais do PMCT que não souberam 

mensurar o tempo gasto com atendimentos com os pacientes. 

Levantamento: os casos em que os prontuários clínicos foram preenchidos 

incorretamente, sem as informações completas do tratamento e com informações 

ilegíveis. 

 

 

3.7 Tamanho da amostra 

 

No período de 2013 e 2014 ocorreram 281 casos de TB no município. Portanto, 

N=281. Calculamos o tamanho amostral necessário para investigar utilizando a 

seguinte fórmula: 

n= 
𝑍∝2  .𝑃.𝑄

𝑑2  

 

Supondo P=75%; Q=25%; d=10% e α=5%. 

Encontrou-se n=72. Como se trata de população finita (pois 
𝑛

𝑁
 é maior que 0,05) 

portanto aplicamos a seguinte fórmula para correção do tamanho amostral: 

 

nc=
𝑛

1+
𝑛−1

𝑁

  

 



3. Materiais e Métodos  38 

Portanto o tamanho amostral corrigido resultou em um valor igual a 60. Supondo 

que possa haver uma perda de 10%, portanto o n seria 66. 

 

 

3.8 Perspectiva do estudo 

 

A perspectiva adotada para esse estudo foi a perspectiva da sociedade 

considerando os custos diretos específicos e inespecíficos, assim como custos 

indiretos. 

 

 

3.9 Obtenção de dados 

 

3.9.1 Micro custeio parcial: a) utilizamos de dados obtidos de um 

levantamento, onde as informações foram coletadas nos 

prontuários clínicos, e b) de um inquérito realizado por meio de 

entrevistas com equipe do PCT. Essas informações tanto para a e 

b foram coletadas no PCT do distrito sanitário de saúde oeste 

(CSE-FMRP). Os dados foram utilizados para estimar custos 

diretos específicos e inespecíficos do tratamento. 

Para o levantamento nos prontuários foi utilizado um 

instrumento elaborado exclusivamente para este estudo (Apêndice 

A), que contempla informações sobre: dados sociodemográficos; 

informações clínicas (número de consultas, exames realizados, 

medicamentos utilizados e tempo de tratamento). As entrevistas 

com os profissionais do PCT foram realizadas utilizando um 

instrumento também elaborado exclusivamente para este estudo 

(Apêndices B, C e D). 

 

3.9.2 Análise de custo-efetividade: foi realizado um inquérito baseado 

em entrevistas com pacientes em tratamento nos cinco distritos 

sanitários de saúde. Os pacientes foram convidados a participar do 

estudo, sendo dados esclarecimentos sobre a pesquisa; caso 

aceitassem e assinassem o Termo de Consentimento Livre e 



3. Materiais e Métodos  39 

Esclarecido (TCLE) (Anexo C), os pacientes foram entrevistados. 

As entrevistas eram realizadas em espaço adequado no ambulatório 

do PCT, e quando não foi possível essa abordagem, aconteceram 

no domicílio dos pacientes. A coleta ocorreu no período março de 

2012 a junho de 2016.  

Foi utilizado o questionário “Impacto socioeconômico da 

tuberculose” de Menzies (2007) e colaboradores, validado e 

elaborada uma versão em português por STEFFEN et al., 2010. 

(Anexo D). Esse instrumento contempla informações sobre o 

contexto familiar e pessoal dos pacientes, além de dados clínicos 

da doença (caso novo/ retratamento); renda mensal; categoria de 

emprego; ocorrência de hospitalização devido à TB (antes ou 

durante o diagnóstico e tratamento); ocorrência de despesas 

adicionais; tempo perdido de trabalho ou estudo, e se recebe algum 

auxílio do PMCT por realizarem o tratamento. 

As informações obtidas foram utilizadas para a estimativa 

dos custos diretos inespecíficos e indiretos, que implicam na 

estimativa de renda dos pacientes e seus familiares durante o 

período do diagnóstico e tratamento, em TDO (VS). 

Para a comparação utilizamos de duas estratégias de 

tratamento: TDO (VS) nos quais os dados foram coletados neste 

estudo; o Tratamento Diretamente Observado por domiciliares 

TDO (SD) e o Tratamento Diretamente Observado por Agentes 

Comunitários de Saúde TDO-ACS, neste caso, os dados foram 

extraídos do estudo “Cost-effectiveness of community health 

worker versus home-based guardians for directly observed 

treatment of tuberculosis in Vitória, Espírito Santo State, Brazil” 

(PRADO et al., 2011). 

 

A seguir no Quadro 1 está apresentada as variáveis usadas nesse estudo e o local 

de onde foram obtidas. 

  



3. Materiais e Métodos  40 

  Variáveis 

  Custos diretos 

específicos 

Custos diretos 

inespecíficos 

Custos 

indiretos 

O
b

te
n

çã
o
 d

o
s 

d
a
d

o
s 

Prontuários 

clínicos 

Exames, nº 

consultas, 

tempo de 

tratamento, 

medicamentos 

- - 

Entrevista 

com médico, 

enfermeiro e 

técnico de 

enfermagem 

Tempo médio 

gasto com os 

atendimentos no 

ambulatório. 

- - 

Entrevista 

com 

motorista 

Tempo médio e 

quilometragem 

gasto para as 

visitas de TDO 

- - 

Entrevista 

com visitador 

sanitário 

(técnico de 

enfermagem) 

Tempo médio 

gasto para as 

visitas de TDO 

- - 

Entrevista 

com paciente 

- Transporte, 

alimentação. 

Perda de 

horas de 

trabalho 

e/ou 

estudo 

Quadro 1. Local de onde foram obtidos os dados, e quais as variáveis elencadas 

para o estudo. 
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3.10 Definição, quantificação e custeio dos recursos 

 

3.10.1 Micro custeio parcial: As informações utilizadas 

para estimativa dos custos diretos específicos foram: exames, 

medicações, consultas médicas e de enfermagem, obtidas na coleta 

de dados dos prontuários e com as entrevistas, internação 

hospitalar, pré e pós consulta realizada por técnicos de 

enfermagem, motorista e combustível (para operacionalização do 

TDO). 

Foram utilizadas padronizações para as estimativas desses 

custos, quais sejam: foi utilizado o Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 

(SIGTAP) para obter os valores dos procedimentos que o SUS 

repassa para os municípios: consulta médica especializada, 

consulta enfermeiro, exames laboratoriais e administração de 

medicamentos em nível domiciliar. 

Em termos dos valores para atendimento ambulatorial 

incluindo de técnico e auxiliar de enfermagem por atendimento, 

utilizamos estimativas com base nas entrevistas com esses 

profissionais (no SIGTAP não encontramos esse custo), e o valor 

dos medicamentos foi obtido através das bases: do Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Sistema Hórus), 

e pela Coordenação Geral do PNCT. 

A partir do número de dias de internação relatados 

estimamos o custo para o SUS, a partir do Valor médio Internação 

Hospitalar [Pneumologia sanitária (tisiologia)] por ano no 

município estudado e da permanência média (dias)34. 

Para estimar os custos de perda de produtividade 

consideramos uma média dos valores que os pacientes relataram 

no momento da entrevista.  

A estimativa da quilometragem (Km) rodada por dia para a 

realização do TDO, foi realizada a partir dos endereços dos 

pacientes visitados em 2012 no CSE-FMRP respeitando a ordem 
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dos domicílios visitados (informações obtidas com a visitadora 

sanitária) resultando em 21,2 Km/ dia (para visitar os 15 pacientes 

em tratamento). Utilizamos o valor médio mensal de combustível 

para o Ribeirão Preto respectivamente de cada ano do tratamento 

dos pacientes35.  

A SMS-RP disponibiliza o veículo para outros serviços no 

distrito sanitário, porém, de segunda a sexta-feira das 7:30 às 11:30 

horas o mesmo é utilizado exclusivamente para o TDO em cada 

distrito sanitário. A partir de entrevista com o motorista e 

informações com a SMS-RP, utilizamos as seguintes 

pressuposições para estimar os custos de combustível: eram 

utilizados 30 litros do diesel semanal para o TDO, cada paciente 

recebendo 5 visitas por semana, no total de 15 pacientes por dia. 

Resultando em R$ 8,57 litros de diesel gastos para realizar as 20 

visitas por mês por paciente. 

A SMS-RP tem como característica destinar parte dos 

recursos financeiros do PCT para auxílios de incentivo ao 

tratamento, tais como, vale transporte, cesta básica e leite. Esses 

itens são distribuídos nos CR, cada um com suas características de 

distribuição: as cestas básicas são obrigatoriamente destinadas uma 

unidade mensal por paciente; a quantidade do leite varia de acordo 

com a disponibilidade dos itens recebidos pela SMS-RP e o vale 

transporte é destinado a alguns casos a partir da necessidade 

observada pela equipe.  

Os cálculos para esses itens foram baseados nas 

quantidades relatadas no momento da entrevista, e estimados 

posteriormente a partir dos custos médios dos itens cedidos pela 

SMS-RP. 

 

3.10.2 Para a Análise de custo-efetividade a estimativa dos custos 

indiretos foi realizada a partir das horas perdidas por pacientes e/ou 

familiares, a partir das seguintes pressuposições: 1º) renda familiar 

conforme declaração dos pacientes; 2º) carga horária de trabalho 

de 40 horas semanais. Desse modo, calculou-se o valor em dólar 
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(US$) que o paciente e/ou familiar deixou de receber em virtude 

das atividades envolvidas no tratamento e diagnóstico da 

tuberculose. 

Os custos incorridos para cada paciente foram apresentados 

conforme os períodos: diagnóstico, hospitalização e pós-

diagnóstico (tratamento da doença). 

Os custos do tratamento a nível ambulatorial foram 

estimados a partir da frequência relatada pelo doente de idas ao 

serviço de saúde para esse fim, de hospitalização de acordo com os 

dias relatados, e consequentemente, em quais períodos e a 

frequência em que tiveram acompanhantes nessas situações. 

As frequências relatadas de acompanhamento de algum 

familiar durante as etapas do tratamento foram estimadas 

utilizando-se o seguinte critério: (0); quase nenhuma (25%); 

algumas (50%); maioria (75%); todas (100%). 

Os Custos diretos específicos – TDO: No município em 

estudo, as visitas para TDO ocorrem de segunda a sexta-feira, de 

modo que, o profissional da saúde (técnico de enfermagem) do 

Centro de Referência de Moléstias Infecciosas mais próximo do 

seu domicílio junto ao motorista e veículo da SMS-RP levam a 

medicação até o domicílio de cada doente, o chamado TDO, 

durante todo o tratamento.  

O tempo médio gasto e as despesas extras incorridas 

durante o tratamento e acompanhamento da doença foram 

estimados para os tipos específicos de visitas (consultas de 

diagnóstico, internação ou consultas de acompanhamento), ao 

longo do período de tratamento. Também foram considerados os 

custos referentes à ajuda extra recebida devido à doença, incluindo 

despesas referentes a cuidados e acompanhamentos. 

O tratamento da TB não necessita de recursos adicionais 

dentro dos ambulatórios no CR; a única modalidade que é 

necessário em adicional são os recursos humanos específicos para 

o TDO (motorista e técnico de enfermagem) e o combustível. O 

departamento financeiro da SMS-RP disponibilizou a carga horária 
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e custeio dos recursos humanos, e dos itens de apoio ao tratamento: 

cesta básica, leite e vale transporte. 

Os desfechos clínicos considerados foram: 1) os que 

completaram o tratamento (com cura confirmada ou não), 2) 

falência, 3) abandono e 4) óbito. 

Ressalta-se que todas as entrevistas e o levantamento das informações dos 

prontuários foram realizadas por uma única pessoa (a pesquisadora), com intuito de 

garantir menor variabilidade na coleta dos dados. 

 

  Local de obtenção dos custos 

  Custos 

diretos 

específicos 

Custos 

diretos 

inespecíficos 

Custos 

indiretos 

V
a
ri

á
v
ei

s 

Exames e consultas SIGTAP - - 

Medicamentos Hórus e 

CGPNCT 

- - 

Salário dos 

profissionais do PCT 

(médico, enfermeiro, 

técnico de 

enfermagem, 

motorista) 

*SMS e 

DATASUS 

- - 

Transporte, 

alimentação 

(pacientes) 

- Q.E** - 

Perda de horas de 

trabalho e/ou estudo 

- - Q.E** 

Cesta básica, leite e 

vale transporte 

- *SMS - 

Combustível para o 

TDO 

ANP*** - - 

Valor diária 

hospitalização 

DATASUS   
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Quadro 2. Local de onde foram obtidos os custos e suas respectivas variáveis 

elencadas para o estudo. 

*Departamento de finanças da Secretaria Municipal da Saúde (DATASUS). * Questionário o qual 

foi utilizado para a entrevista dos pacientes (valores que os pacientes relataram). *** Agência Nacional do 

Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP). **** Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose-CGPNCT/DEVIT/SVS/MS - Ministério da Saúde. 

 

 

3.11 Ajustes inflacionários 

 

Os ajustes inflacionários foram realizados utilizando a taxa de Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)36 ano a ano, para atualizar os valores 

até o mês de setembro do ano de 2016.  

 

 

3.12 Dolarização 

 

Os valores foram convertidos para a moeda americana (US$) a fim de 

padronizar os valores e facilitar a comparação com a literatura internacional. 

Foi utilizado o valor de 1 US$= R$ 3,2239 de acordo com o Banco Central do 

Brasil37 para a data de 23 de setembro de 2016. 

 

 

3.13 Banco de dados 

 

Foram armazenados no formato XLS, utilizando o programa EXCEL do 

Windows com todas as respostas dos entrevistados, e os dados dos 

prontuários. 

 

 

3.14 Plano de análise dos dados 

 

Os dados foram analisados por meio de técnicas de análises estatísticas. Para 

atingir aos objetivos propostos, em uma primeira etapa, realizamos análises 
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descritivas, com apresentação de tabelas, medidas de posição (média), de 

variabilidade (desvio padrão), a fim de sumarizar a informação. Também foram 

estimadas as probabilidades das taxas de desfechos dos casos. 

Na segunda etapa de análise estatística envolveu estimativa de modelos de 

regressão linear para verificação dos principais determinantes dos custos de 

tratamento da TB ao sistema de saúde. 

A terceira etapa referiu-se ao cálculo da Razão de Custo Efetividade (RCE) e 

Razão de Custo Efetividade Incremental (RCEI) para comparação das diferentes 

estratégias de tratamento, utilizando-se dados da presente pesquisa em comparação 

aos dados apresentados por (PRADO et al., 2011). 

 

 

3.15 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, processo nº 13385/2011 

(Anexo A), e pela Direção Acadêmica de Pesquisa do CSE-FMRP-USP, protocolo nº 

011/2012 (Anexo B), atendendo às recomendações contidas na resolução vigente no 

período do estudo 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e das diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Após a aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa, foi realizada uma visita 

nos distritos de saúde onde estão localizados os Ambulatórios de Moléstias 

Infecciosas (MI), a fim de solicitar a autorização e colaboração dos gerentes e equipe 

do PCT sobre a operacionalização da coleta dos dados (Apêndice E). 
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A Tabela 1 apresenta as características sociais, demográficas e clínicas dos 92 

pacientes de TB entrevistados. Ressalta-se alguns achados, quais sejam, o predomínio de 

pessoas do sexo masculino; com idade média de 40,9 anos; com renda média de 

US$168,2/mês; baixa escolaridade; 77,2% estavam desenvolvendo alguma atividade 

remunerada no momento da entrevista. O tempo de tratamento foi em média de 214 dias, 

em 83,7% dos pacientes tratavam-se de casos novos, 91,3% eram casos exclusivamente 

de TB pulmonar, 44,6% eram portadores de comorbidades, 50,0% dos casos foram 

hospitalizados em algum momento do diagnóstico e/ou tratamento devido à TB. O local 

onde receberam o diagnóstico foi em sua maioria em Hospitais (34,8%) e em Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) (20,7%). Os desfechos encontrados foram: 97,9% de alta 

por cura confirmada ou término do tratamento e 2,2% abandonaram o tratamento. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra de pacientes sob tratamento de tuberculose 

entrevistados. Ribeirão Preto, 2012-2016. 

Caracterização da amostra (n=92) n % 

Sexo   
   Masculino 61 66,3% 

   Feminino 31 33,7% 

Idade 40,9 13,9 

Renda 168,2 212,5 

Escolaridade   
   Analfabeto/Primeiro grau incompleto 35 38,0% 

   Primeiro grau completo/Segundo grau incompleto 41 44,6% 

   Segundo grau completo ou superior 16 17,4% 

Ocupação*   
   Em atividade 71 77,2% 

   Inativo 21 22,8% 

Tempo de tratamento (dias) 214,4 47,2 

Classificação do caso   
   Caso novo 77 83,7% 

   Recidiva 9 9,8% 

   Retratamento por abandono 6 6,5% 

Tipo de tuberculose   
   Pulmonar 84 91,3% 

   Pulmonar/Extrapulmonar 8 8,7% 

Presença de comorbidades 41 44,6% 

Admissão hospitalar durante tratamento 46 50,0% 

Local do diagnóstico   

   Hospital 32 34,8% 

   Unidade de Pronto Atendimento  19 20,7% 

   Ambulatório de MI** 17 18,5% 

   Unidade Básica Distrital de Saúde 8 8,7% 

   Unidade Básica de Saúde 5 5,4% 

   Outros 11 12,0% 
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Desfecho   
   Cura/Tratamento completo 90 97,8% 

   Abandono 2 2,2% 
(*). Inclui atividades formais e informais de trabalho. 

(**) Ambulatório de Moléstias Infecciosas dos PCT. 

 

 

A Tabela 2 descreve os custos dos 184 pacientes elencados para esse estudo (92 

entrevistadas e 92 prontuários clínicos analisados) de pacientes em TDO (VS) segundo a 

perspectiva da sociedade. Os custos abordados para o sistema de saúde foram os diretos 

específicos, em destaque para as seguintes variáveis: auxílios fornecidos pelo PMCT 

como incentivo para a realização do tratamento (cesta básica, vale transporte e leite); 

consultas ambulatoriais, exames, medicamentos hospitalização e visitas do TDO. O custo 

total médio para o sistema de saúde foi de US$1.642,93, a destacar os valores subtotais: 

US$946,96 de custos para a SMS-RP; e US$772,62 para o SUS. 

Os custos diretos inespecíficos e custos indiretos que implicaram no rendimento 

dos pacientes e familiares e que foram relacionados a: consultas durante o diagnóstico, 

para acompanhamento durante o tratamento ambulatorial, durante hospitalização, perda 

de produtividade (trabalho e/ ou estudo) e com auxílios/ cuidados domiciliares em período 

de debilidade relacionado à doença. Essas variáveis resultaram nos seguintes valores: 

US$827,44 de custos para os pacientes e US$114,92 para os familiares/ acompanhantes, 

os custos totais globais para pacientes e familiares/acompanhantes foi de US$942,35. 

Contudo o custo societal da TB, ou seja, os custos para o sistema de saúde e para 

o paciente e seus familiares resultou no valor médio de US$2.585,28. 

 

Tabela 2. Custos de tratamento completo de tuberculose baseado em TDO (VS), 

segundo perspectivas de avaliação (US$). Ribeirão Preto, 2012-2016. 

Custos Média DP 

Sistema de saúde   
   Secretaria de Saúde   
      Auxílio alimentação* 140,40 47,17 

      Vale transporte 4,61 12,89 

      Visitas domiciliares** 620,29 135,75 

      Consultas ambulatoriais - médico*** 78,20 9,99 

      Consultas ambulatoriais - enfermeiro*** 78,20 9,99 

      Consultas ambulatoriais - técnico enfermagem*** 25,27 3,23 

   Total - Custos ao serviço de saúde 946,96 186,88 
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   SUS   
      Remuneração por visita 31,97 7,25 

      Consultas ambulatoriais - médico 27,41 3,70 

      Consultas ambulatoriais - enfermeiro 17,27 2,33 

      Exames 44,64 11,66 

      Medicamentos 59,03 11,49 

      Internações hospitalares 592,31 1.275,07 

   Total - Custos ao SUS 772,62 1.279,42 

   
Custos globais do sistema de saúde 1.642,93 1.389,75 

Usuários do sistema de saúde     

   Paciente   
      Tempo de consulta para diagnóstico 7,12 31,38 

      Tempo em consulta ambulatorial 5,70 10,14 

      Tempo em hospitalização 142,17 517,30 

      Perdas produtivas 645,74 1.492,92 

      Outros gastos diretos durante tratamento 26,71 57,68 

   Total - Custos ao paciente 827,44 1.584,54 

   
   Acompanhante/Familiar   
      Acompanhamento do paciente em visita 4,86 30,35 

      Acompanhamento em consulta ambulatorial 2,77 8,11 

      Acompanhamento em hospitalização 10,20 97,86 

      Outras visitas em hospitalização 0,72 2,34 

      Ajuda em atividades diárias 96,36 346,28 

   Total - Custos à família 114,92 369,55 

   
Custos globais dos usuários 942,35 1.693,36 

Custo societal 2.585,28 2.461,63 

(*) Cesta básica e leite. 

(**) Combustível e tempo de motorista e técnico de enfermagem. 

(***) Tempo de duração da consulta = 20 minutos (Prado et al. 2011). 

(****) Custos globais do sistema de saúde incluem somente diferença entre despesas do serviço de saúde 

com salário dos profissionais de saúde em consultas e visitas de acompanhamento TDO e 

remuneração concedida pelo SUS para consultas médicas/enfermagem e visitas TDO, de forma a 

evitar dupla contagem de despesas. Ou seja, assume-se que remuneração adicional do SUS é 

utilizada pelo serviço de saúde para pagamento das despesas com recursos humanos (RH) para 

consultas e visitas. 

 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as categorias de custos diretos específicos e 

inespecíficos do tratamento da TB para a perspectiva do provedor (SUS e SMS), e 

também na perspectiva dos pacientes e familiares. Esses custos são descritos conforme as 

três modalidades de TDO: SD, ACS e VD. Vale a pena ressaltar que as modalidades SD 

e ACS são os custos de Vitória-ES, e o VD são os custos do estudo realizado em Ribeirão 

Preto-SP. 
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O total de custos na perspectiva do provedor foi de respectivamente para as 

modalidades de TDO (VD, ACS e VS): US$338,54; US$ 578,16 3 e US$310,25. 

Para a perspectiva dos pacientes e familiares o custo total médio foi de 

respectivamente para as modalidades de TDO (VD, ACS e VS): US$91, 49; US$27,18 e 

US$52,97. 

Essas duas perspectivas resultaram em um valor total global de: US$430,03; 

605,34 e US$363,12 respectivamente para as seguintes modalidades de TDO (VD, ACS 

e VS). 

  

 

Tabela 3. Categorias de custos diretos do tratamento completo de tuberculose 

baseado em TDO (US$) em Ribeirão Preto (SP) em comparação com Vitória (ES), 

2012-2016. 

Variáveis TDO (SD) * TDO (ACS) * TDO (VD) 

Sistema de saúde    
   Medicamentos** 59,73 59,73 59,03 

   Visita domiciliar*** 25,19 12,60 4,61 

   Visita do supervisor domiciliar*** 25,19 - 4,61 

   Alimentação 98,52 98,52 120,71 

   Visita domiciliar*** - 151,16 31,97 

   Tempo para atendimento    
      Agente Comunitário de Saúde - 160,72 - 

      Médico 52,24 52,24 27,41 

      Enfermeiro 37,13 18,56 17,27 

   Treinamento de Recursos Humanos 7,29   
   Exames e outros insumos 33,24 24,62 44,64 

Total 338,54 578,16 310,25 
 

   
Custos para a comunidade    
   Diretos inespecíficos 

(alimentação/transporte) 26,52 13,26 26,71 

   Tempo do paciente 27,85 13,92 12,82 

   Tempo do supervisor domiciliar 37,13 - 13,34 

Total 91,49 27,18 52,87 
 

   
Total global 430,03 605,34 363,12 

(*) Prado et al. (2011) taxa de inflação atualizada para setembro de 2016. 

(**) Tratamento completo (6 meses). 

(***) Reembolso das despesas com transporte. 

 

 

Das variáveis apresentadas na Tabela 1, apenas tempo de tratamento (em dias), 

classificação dos casos e admissão hospitalar foram significantes como podemos observar 
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na Tabela 4. De acordo com os dados da Tabela 4, observamos que a equação final da 

regressão resultou y= -2,514,03 + 687,18 * classificação de casos + 17,13 * tempo de 

tratamento + 744,25 * admissão hospitalar. Podemos concluir que 57,52% dos custos 

globais gerados para o sistema de saúde são em decorrências das variáveis mencionadas 

na tabela: classificação do caso (caso novo, retratamento ou recidiva), tempo de duração 

do tratamento e admissão hospitalar. 

 

Tabela 4. Determinantes dos custos de tratamento da tuberculose baseado em TDO 

(VD) ao sistema de saúde. Ribeirão Preto, 2012-2016. 

Custos ao sistema de saúde  SE Sig. 95% CI 

 -2.514,03 450,53 *** -3.409,37 -1.618,70 

Classificação do caso 687,18 263,14 ** 164,24 1.210,12 

Tempo de duração do tratamento 17,13 2,15 *** 12,86 21,40 

Admissão hospitalar 744,25 203,34 *** 340,17 1.148,34 

R2 0,5752 

(**) p<0,05 

(***) p<0,001 

 

 

   

 A Tabela 5 apresenta os desfechos cura/ término de tratamento, abandono e óbito 

em unidades percentuais (%) de todas as modalidades de TDO abordados nessa avaliação 

econômica. 

 

 

Tabela 5. Desfechos (%) segundo estratégia de tratamento da tuberculose TDO (VS) 

e TDO (VD) *. 

Desfechos 

TDO (SD) * 

n (%) 

TDO (ACS) * 

n (%) 

TDO (VS) 

n (%) 

Cura/ Término do tratamento 92 (98)  70 (83) 45 (98) 

Abandono 2 (2) ** ** 

Óbito 0 ** ** 
(*) Prado et al. (2011). 

(**) Os 15 pacientes que não completaram o tratamento foram perdidos para o seguimento, e não iniciaram 

o tratamento secundário em qualquer uma dois dois serviços de saúde que realizam o tratamento 

mencionados no estudo até o momento que o estudo foi concluído. 

 

 

Na Fórmula 1 temos a RCE do TDO (SV) no denominador os custos totais 

globais para o tratamento da TB, e no denominador a efetividade (cura e término do 

tratamento), que resultou no valor de US$2638,04 o custo médio por efetividade do 

tratamento. 
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RCE= 
 2.585,28

0,98
= US$2638,04 

 

Fórmula 1. Razão de Custo Efetividade (RCE) do TDO (SV).  

 

 

Na Fórmula 2 temos a RCEI do TDO (SV) comparado com o TDO (VD) *. No 

denominador temos a diferença dos custos de ambas as estratégias de tratamento, e no 

denominador as efetividades correspondentes (cura e término do tratamento). O resultado 

foi de US$ -66,91 de economia por efetividade a mais para o TDO (SV). 

 

 

RCEI= 
363,12−430,03 

0,98
= US$ -66,91 

Fórmula 2. Razão de Custo Efetividade Incremental (RCEI) do TDO (SV) e TDO (VD).  
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5 Discussão 

 

Os perfis demográficos, socioeconômicos e clínicos da população estudada que 

corroboram com achados na literatura, são: predomínio de casos novos38-41, sexo 

masculino38, 39, 41, 42, idade produtiva (> 35 anos)38-41, baixa renda42, 43. A maioria dos 

entrevistados estavam empregados ou desenvolviam alguma atividade remunerada no 

momento da entrevista41, 43. O diagnóstico foi realizado em sua maioria em Hospitais e 

nas UPA39. 

Alguns dos achados diferem dos encontrados na literatura tais como: a 

predominância do nível de escolaridade encontrado foi entre primeiro grau completo de 

segundo grau incompleto, estudos apontam níveis mais baixos38, 39, 42, 44. Nossos valores 

para admissão hospitalar (50,0%) e presença de comorbidades (44,6%) foram elevados 

quando comparado com outro estudo, que encontrou respectivamente os seguintes 

percentuais, 13% e 33%41.  

Vários estudos que foram sendo publicados ao longo dos anos passados, e mostram 

que a estratégia de TDO é custo-efetiva (TAA)9, 45-49. Porém, dentro da modalidade de 

TDO existem várias vertentes, e por isso optamos em avaliar dentre essas modalidades 

na perspectiva da sociedade qual a opção mais custo-efetiva. 

Também há controvérsias sobre a estratégia de TDO ser custo-efetiva quando se 

parte da perspectiva do paciente pois, o mesmo gera elevados custos para os pacientes, e 

familiares, nas modalidades em que o eles devem ir até a unidade de saúde para realizar 

o TDO50.  

A presença de custo adicional para os pacientes e suas famílias é de alta magnitude, 

e poderiam contribuir para às baixas taxas de conclusão do tratamento9, 10, 51. 

Encontramos dados recentes na literatura que torna possível comparar o TDO-VS 

com uma modalidade de supervisão domiciliar realizado por familiares. Os custos para o 

SUS encontrado no presente estudo foi de US$772,6, para (Nieto et al., 2012) foi de 

US$163,9. Os custos para as SMS dos mesmos estudos foram respectivamente, US$946,8 

e US$278,952. E para os pacientes e familiares foram respectivamente US$942,3 e 

US$412,552. Vale ressaltar esses dois estudos abordam diferentes variáveis para calcular 

os custos para os sistemas de saúde e pacientes, isso explica as diferenças consideráveis 

e valores entre as alternativas. 
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Considerando as mesmas variáveis a fim de comparar os custos e as efetividades 

do presente estudo com o de (Prado et al., 2011), temos que os custos totais globais para 

os sistemas de saúde foram respectivamente, US$310,25 e US$338,5432. O custo mais 

elevado nas condições de (Prado et al., 2011) deve-se ao fato de existir consultas com 

enfermeiro durante o processo de treinamento e manutenção do TDO realizado por 

domiciliares. 

Ao compararmos respectivamente os custos para os pacientes e familiares temos, 

US$52,87 e US$91,4932. E ao relacionarmos os custos totais globais respectivamente 

temos, US$363,12 e US$430,0332. Ao que se refere a cura e/ou término do tratamento 

encontramos uma efetividade de 98% para ambos32 os estudos, o que nos permite realizar 

uma Análise de custo-minimização.  

Entretanto, ao compararmos os custos e a efetividade obtidos nesse estudo com 

outro que utilizou o TDO-SD realizado por supervisores domiciliares (PRADO et al., 

2011), foi possível chegar ao resultando de que o TDO-VS realizado por visitadores 

sanitários indo na casa dos pacientes 5 vezes na semana durante todo o tratamento (6 

meses) é uma estratégia mais custo-efetiva, apresentando uma economia de US$66,91. 

Ou seja, cada benefício clínico a mais (efetividade) alcançado o tem-se a economia de 

US$66,91. 

O estudo (Prado et al., 2011) o qual utilizamos para calcular o custo-efetividade 

não inclui custo de hospitalização, perdas produtivas e custo de tempo de acompanhantes 

em internações, assim como deixam de computar custos ao sistema de saúde baseados em 

horas de trabalho dos profissionais de saúde nas visitas TDO. 

Realizamos a subdivisão dos custos aos sistemas de saúde em: custos do serviço 

e custos do SUS, o que não encontramos nos dados da literatura.  

Por isso, tivemos que seguir na mesma linha de abordagens de custos para fins 

metodológicos, e para que se tornassem passíveis de comparações.  

Esse mesmo estudo32 também realizou o cálculo de custos baseado em salário 

declarado pelos pacientes e familiares, no entanto, é importante notar nos resultados que 

isso resulta em diferenças de custos sociais caso os pacientes tenham uma renda mensal 

maior ou menor.  

Pois, existem variações nos salários em diferentes épocas da história da economia, 

o que podem distorcer os resultados. O que é socialmente injusto, dado que estaríamos 

considerando "mais barato" cuidar de pacientes mais com poder econômico menor. Seria 

interessante que os estudos considerassem dados de renda per capita nacional para estimar 
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perdas produtivas e tempo em tratamento, tendo em vista que isso pode trazer diferenças 

substanciais aos custos societais.  

Essas seriam as limitações do presente estudo pois, tivemos que utilizar das 

mesmas unidades de custeio para as estimativas do nosso comparador (Prado et al., 2011).  

Assim sendo, os custos apresentados no modelo de regressão linear apresentado 

nos resultados desse estudo, foram baseados somente nos custos do sistema de saúde, que 

são comparáveis em diferentes Unidades Federativas em diferentes períodos. 

Mesmo com todas essas considerações os custos do presente estudo foram 

inferiores aos encontrados na literatura32, frente a desfechos similares.  

Vale ressaltar que utilizamos os dados que estão disponíveis na literatura e que 

por sinal são em minoria, os estudos com avaliação econômica societal são ainda mais 

escassos. 

Embora sejam poucos os estudos de custos e efetividade sobre a TB no Brasil e no 

mundo, alguns já conseguem nos dar alguns parâmetros sobre alternativas para repensar 

sobre a estruturação dos PCT em nosso país.  

No Rio de Janeiro foi realizada uma análise de custo-efetividade para avaliar 

alternativas diagnósticas da TB pulmonar em uma UBS, e concluíram que a RCE das 

estratégias estudadas variou entre US$56,69 e US$72,55 por caso corretamente 

diagnosticado. Utilizando apenas insumos já disponíveis nos serviços de saúde, tais como, 

baciloscopia e raio x de tórax que foram solicitados para todos os suspeitos na fase inicial, 

o que resultou em alta probabilidade de diagnóstico correto. Sendo que todo esse processo 

de diagnóstico aconteceria em apenas duas visitas53. 

Após a implementação do PCT na Índia (dados analisados dos anos 1997 a 2006) 

pode-se observar um benefício de saúde no total de 29,2 milhões de dólares por ano de 

vida ajustado por incapacidade “Disability-Adjusted Life Year” (DALYs), e 1,3 milhões 

de mortes foram evitadas. O custo do controle da TB foi em média de apenas US$ 26 por 

DALY adquirido ao longo dos anos 1997-2006, e gerou um retorno de US$ 115 por dólar 

gasto. Podemos perceber em estudos em outros países como é importante investir em 

ações de promoção, prevenção e tratamento da TB. O mesmo estudo ainda afirma que as 

estratégias de controle da TB têm sido muito rentáveis, e tem melhorado os estados de 

saúde da população da Índia, e com o retorno desses investimentos tem sido excepcional 

do ponto de vista social54. 

A Avaliação econômica procura informar sobre as diversas alternativas para a 

tomada de decisões que são inevitáveis em cuidados de saúde. Para qualquer contexto ou 
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decisão específica, é necessário colocar perguntas consideradas primordiais: “Estamos 

convictos de que os recursos adicionais de cuidados de saúde (necessário para tornar o 

processo, serviço ou programa disponível para aqueles que poderiam beneficiar-se dele) 

deve ser gasto desta forma, em vez de algumas outras maneiras?”, “Quais outras 

maneiras estes recursos poderiam ser usados para outros cuidados de saúde, ou reduzir 

os custos dos para a sociedade, serviço de saúde ou paciente?”22 

O processo de tomada de decisão quanto à incorporação de 

tecnologias/intervenções potencialmente benéficas à saúde, irá se deparar com diversos 

tipos de coações. O uso sistemático e claro dos métodos de avaliações econômicas em 

saúde torna mais transparente esse processo, tornar mínimo o acontecimento de vieses e 

distorções21. 

A maneira como está organizada a produção, difusão, incorporação e utilização 

de tecnologias nos sistemas de saúde depende das características técnicas e políticas, que 

são, determinadas pelas políticas sociais e econômicas, bem como, as características 

próprias dos países. Quais sejam, desenvolvimento científico, tecnológico, de inovação e 

produtivo existente e incorporado ao setor saúde, são esses fatores que modelam e 

articulam de maneira complexas e dinâmicas entre dimensões técnicas, políticas, 

econômicas e culturais dos contextos sociais e dos sistemas de saúde55. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Limitações do estudo 



6. Limitações  60 

 

6. Limitações do estudo 

 

Há vários pontos que gostaríamos de explicitar como limitações do presente estudo. Quais 

sejam: 

 As dificuldades na realização das entrevistas, sejam ligadas ao 

entrevistado (conciliar horário, memória dos fatos, sensibilidade/ 

especificidade, ou seja, acuidade) das respostas, local da realização das 

entrevistas (nas unidades de saúde muitas vezes não possuía infraestrutura 

física para realizar as entrevistas de maneira confortável e respeitando o 

sigilo dos dados da entrevista); 

 Relativamente pequena literatura disponível sobre o tema; 

 Poucos pesquisadores familiarizados com ATS no local onde o trabalho 

foi realizado. 

 

Por fim mesmo que hajam limitações, contudo o estudo/ análises possibilitou 

entender e dar subsídios de como trabalhar/estudar o problema em pauta. 
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7. Conclusões 

 

Entendemos como conclusão que os custos adicionais e o impacto no orçamento, 

tanto dos pacientes como dos familiares, são altos durante o tratamento da TB. Isto é um 

fator que deveria ser considerado ao se elaborar estratégias de controle da doença. Buscar 

alternativas custo-efetivas na perspectiva tanto dos sistemas de saúde, como dos pacientes 

e seus familiares, ou seja, da sociedade como um todo, faz com que estejamos 

contribuindo para a melhoria da efetividade global do Programa de Controle da 

Tuberculose.  

Os custos estimados para TDO realizado com visitadores sanitários (TDO-VS) 

foram US$1.642,93 ao sistema de saúde e US$942,35 aos pacientes e familiares. O custo 

global societário foi US$2.585,28.  

Quando comparamos as diferentes modalidades de TDO temos que: aquele que a 

observação é realizada por domiciliares (TDO-SD) o custo médio por paciente tratado foi 

de US$430,03, já o custo médio por paciente em TDO-VS que é a modalidade de 

tratamento adotada no município de Ribeirão Preto foi US$363,12. Ou seja, o custo para 

o TDO-VS é menor. Ao partir da comprovação de ambas as estratégias tem a mesma 

efetividade 98% de cura/término do tratamento concluímos que o TDO-VS é mais custo 

efetivo, e gera uma economia para a sociedade de US$ 66,91, ou seja, essa é a economia 

para cada unidade de benefício clínico a mais obtido (efetividade). 

Ao concluir esse estudo temos que o TDO-VS apresentou menor custo em relação 

ao mesmo grau de efetividade no que tange à cura de tuberculose em comparação com 

TDO-SD. Dessa forma, os resultados obtidos apresentam subsídios à adoção de uma 

alternativa de tratamento de TB aos gestores em saúde no processo de tomada de decisão 

no contexto do Programa de Controle da Tuberculose. 
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APÊNDICE A 

Ribeirão Preto, ____________________. 

 

 

Eu, Michela Prestes Gomes, doutoranda do Programa de Pós Graduação Saúde na 

Comunidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

sob orientação do Prof. Drº Antonio Ruffino Netto, venho por meio desta carta solicitar 

ao gerente do ambulatório de Moléstias Infecciosas ____________________________, 

a permissão para realização da coleta de dados do projeto intitulado: “Avaliação de 

tecnologia em saúde: análise econômica do programa de controle da tuberculose” 

(Resumo em Anexo). 

O projeto já tem aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto-USP, e da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (em anexo). 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

_________________________ 

Michela Prestes Gomes 

Doutoranda do Departamento de Medicina Social - FMRP 

 

 

_________________________ 

Prof. Dr Antonio Ruffino Netto 

Orientador 

Professor titular do Departamento de Medicina Social – FMRP 
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APÊNDICE B 

 

Estudo sobre custos-diretos do tratamento da tuberculose 

Variáveis a serem avaliadas no prontuário. 

 

Nome: 

nº prontuário: 

Sexo:                                       idade:                                          profissão: 

Endereço: 

Naturalidade: 

 

Histórico anterior: 

Causa da procura (data)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tempo sintomas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Serviços visitados (data)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Doenças associadas  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tipo entrada 

(    ) encaminhamento 

Data: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1. Diagnóstico: 

Tipo TB: 

Estratégia de tratamento:        (    ) supervisionado                         (    ) autoadministrado 

 

2. Tratamento: 

 

Exames Exames solicitados Exames realizados 
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Medicação Esquema Tempo 

1ª fase 

 

  

 

2ª fase 

  

 

 

3. Número de consultas: 

_____________________________________  
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4. Desfecho: 

 

Desfecho Data 

Óbito  

Cura Término tratamento (    )  

confirmada            (    )  

Abandono  

Mudança diagnóstica  

Transferência  
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APÊNDICE C 

Estudo sobre custos-direto do tratamento da tuberculose 

Variáveis a serem avaliadas com médico, técnico de enfermagem e 

enfermeiro. 

 

Início (h) entrevista:                                                        Término (h) entrevista:          

 

Iniciais nome: __________________________________________________________ 

Idade: _______________________                               sexo: _______________ 

Tempo que trabalha na função: ____________________________ 

 

Carga horária semanal: ______________________ 

 

TEMPO MÉDIO GASTO (por paciente) 

Tuberculose 

 

Caso novo Retorno 

 

 

 

Co-infectado (HIV/aids) 

 

 

Outras doenças 

 

 

      *tempo mínimo/ máximo/ médio. 

 

Quantos pacientes em média atende por semana? _______________________________ 

 Você tem algum comentário que gostaria de fazer a respeito do programa? 

 Sugestões, mudanças, melhorias? 
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APÊNDICE D 

 

Estudo sobre custos-direto do tratamento da tuberculose 

Variáveis a serem avaliadas com profissional responsável pelo TDO. 

 

Início (h) entrevista:                                             Término (h) entrevista:          

Iniciais nome: __________________________________________________________ 

Idade: _______________________                               sexo: _______________ 

Tempo que trabalha na função: ____________________________ 

 

Carga horária semanal: ______________________ 

TEMPO MÉDIO GASTO (por visita) 

Tuberculose 

 

Caso novo Retorno 

 

 

 

Co-infectado (HIV/aids) 

 

 

Outras doenças 

 

 

    *tempo mínimo/ máximo/ médio. 

 

Quanto tempo você gasta incluindo as visitas e o tempo de locomoção até os domicílios 

(diário)? 

____________________________________________________________________ 

Quantos pacientes em média visita por semana? _______________________________ 

 Você tem algum comentário que gostaria de fazer a respeito do programa? 

 Sugestões, mudanças, melhorias? 
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APÊNDICE E 

 

Estudo sobre custos-direto do tratamento da tuberculose 

 Variáveis a serem avaliadas com motorista. 

 

Início (h) entrevista:                                                            Término (h) entrevista:          

 

Iniciais nome: __________________________________________________________ 

Idade: _______________________                               sexo: _______________ 

Tempo que trabalha na função: ____________________________ 

 

Carga horária semanal: ______________________ 

 

Quantas horas por dia você gasta para transportas os funcionários que fazem visita para 

o tratamento supervisionado da tuberculose? 

______________________________________________________________________ 

 

Que horas sai do ambulatório de MI e horário que retorna? (incluindo o preenchimento 

de controle de tráfego). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Quantas vezes na semana você gasta no transporte dos profissionais que fazem as visitas 

para o TDO? 

______________________________________________________________________ 

 

 Você tem algum comentário que gostaria de fazer a respeito do programa? 

 Sugestões, mudanças, melhorias? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Departamento de Medicina Social 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

 

Eu, Michela Prestes Gomes, sou enfermeira e doutoranda (RG: 40992655-3 - Tel: 

(16) 982650989 - email: michelagomes@usp.br) da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, estou desenvolvendo uma pesquisa que tem como 

título “Avaliação de tecnologia em saúde: análise econômica do programa de controle 

da tuberculose”, sob a orientação do Prof Dr Antonio Ruffino Netto (Tel: (16) 36022905 

- email: aruffino@fmrp.usp.br).  

Convidamos você a participar do estudo que tem como objetivo avaliar os custos 

e a efetividade das ações envolvidas no Programa de Controle da Tuberculose em 

instituições públicas de saúde. Para participar você terá que responder algumas perguntas 

por meio de entrevistas individuais, pela própria pesquisadora, com duração média de 25 

minutos. Informamos que esta pesquisa garante o anonimato, ou seja, não aparecerá em 

momento algum seu nome ou qualquer outro dado que possa identificá-lo.  

Os riscos relacionados à pesquisa serão decorrentes de desconforto ou 

constrangimento de compartilhar informações pessoais ou confidenciais durante a 

entrevista, e para minimizá-los as entrevistas serão individualizadas, e se desejar poderá 

se recusar a responder quaisquer perguntas que achar inconveniente ou inapropriada. 

Outro desconforto poderá ser relacionado ao número de questões presentes nos 

instrumentos, que poderá ser respondido em um período maior e com intervalos. Não 

haverá despesas durante a participação na pesquisa.  

Você tem direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação 

na pesquisa, por parte do pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases 

da pesquisa. O benefício da sua participação será de contribuir o conhecimento sobre os 

custos e a efetividade do tratamento da tuberculose, e também possibilitar a melhoria das 

ações na assistência à saúde.  

mailto:michelagomes@usp.br
mailto:aruffino@fmrp.usp.br
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Para isso, serão realizadas perguntas sobre questões sociais, econômicas e sobre o 

tratamento da tuberculose, os acontecimentos que ocorreram durante o diagnóstico, 

tratamento, hospitalização, e as visitas para receber as medicações. Ao finalizar o estudo, 

os resultados serão divulgados nos diversos meios de comunicação (como revistas 

científicas) e junto à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto.  

Garantimos que você receberá uma via deste termo assinada, onde consta o 

celular/e-mail do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar 

as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento, 

inclusive para deixar de participar da pesquisa, sem que você sofra qualquer prejuízo por 

parte do pesquisador ou da instituição de saúde. Desde já agradecemos.  

Este Comitê de Ética tem a finalidade de garantir a manutenção dos direitos 

humanos, protegendo eticamente os participantes de pesquisas, pois avalia as pesquisas 

em todas as etapas dos estudos que envolve seres humanos, desde a elaboração do projeto 

até o relatório final. Declaramos que esta pesquisa cumpri com as exigências da 

Resolução CNS 466/2012. Para esclarecimentos entrar em contato (16) 3602-2228. 

 

 

  

Nome participante: _________________________________ 

Documento: _______________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

 

______________________ 

Assinatura 

Nome entrevistador: _________________________________ 

Documento: _______________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

 

______________________ 

Assinatura 
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ANEXO D 

 

 “IMPACTO SOCIOECONÔMICO DA TUBERCULOSE” 

Versão adaptada 

 

UNIVERSIDADE GAMA FILHO 

MC GILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADÁ 

 

 

 

Avaliação dos custos da tuberculose para o paciente e sua família 

Questionário no 2º mês de tratamento 

 

 

 

 

Investigador Principal no Canadá: Prof. Dick Menzies 

Unidade de Epidemiologia Respiratória 

Universidade de Mc Gill em Montreal 

 

Traduzido para Português/ Brasil: Prof. Anete Trajman 

Universidade Gama Filho, Pró-reitoria de Saúde 

Financiado por: Canadian Institute for Health Research (CIHR) 

 

Janeiro de 2007 
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Data da entrevista Unidade e cidade Nome do entrevistador 

Inicias nome / 

Nº do Prontuário do 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO 1: INFORMAÇÃO CLÍNICA 

 

1. Data de nascimento 2. Sexo 4. Qual foi a data e o local do 

diagnóstico deste episódio de 

TB? 

5. Classificação 

 

 

____/_____/_____ 

dia  /  mês  /  ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

F 

 

 

____/_____/_____ 

dia  /  mês  /  ano 

 

 

 

Local do Diagnóstico: 

 

_______________ 

 

 

Tipo de atendimento: 

 

Médico particular 

 

Unidade Pública Saúde = 

ambulatório / P.A/ 

Posto de Saúde 

 

Hospital Filantrópico = 

ambulatório / P.A / 

internação 

 

Hospital Público = 

ambulatório / internação / 

P.A 

 

Hospital Privado = 

ambulatório / internação / 

P.A 

 

Clínica Privada = 

ambulatório 

 

 

Novo caso 

 

 (se novo caso vá para 

Q7) 

 

 

OU 

 

 

Re-tratamento: 

 

falha 

 

abandono 

 

recidiva 
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6. Se é re-

tratamento qual 

foi a data do 

primeiro 

episódio de TB? 

7. Paciente foi 

encaminhado 

a esta 

Unidade: 

 

 

8. O paciente 

foi admitido 

em algum 

hospital? 

9. Forma 

da TB 

10. 

Baciloscopia 

11. 

Cultura 

12. 

Sensibilidade 

da cultura 

 

 

 

___/____/___ 

dia  /  mês  /  

ano 

 

 

 

OU 

 

 

Não sabe 

 

 

Houve outros 

tratamentos 

prévios? 

 

 Se houve, em 

que anos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 

 Se Sim: 

 

 

Qual a fonte: 

 

Ambulatório 

 

Hospital 

 

Unidade 

Básica Saúde 

 

Outros 

 

 

 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 

 Se Sim: 

 

 

Local: 
 

__________ 

 

Tipo: 

(público 

/privado) 

 

__________ 

 

 

Pulmonar 

 

Extra-

Pulmonar 

 

Ambos 

 

 

 

Algum 

Positivo 

 

Todos 

Negativos 

 

 

Alguma 

Positiva 

 

Todas 

negativas 

 

Não foram 

realizadas 

Não foi 

realizada 

 

Sensível a 

todas 

 

OU 

 

 

Resistente à 

(*): 

 

INH (H) = S / 

R / NR 

 

 

RIF (R) = S / R 

/ NR 

 

 

PZA (Z) = S / 

R / NR 

 

 

EMB (E) = S / 

R / NR 

 

 

STREP (S) = S 

/ R / NR 

 

 

# Caso nenhum do dois 

seja positivo, não 

prossiga. 
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13. Tratamento 

atual 

14. Início do 

tratamento 

15. Tratamento 

Supervisionado 

(atual) 

16. 

Tem 

plano 

de 

saúde? 

17. Comorbidades? 

 

 

INH (H) 

 

RIF (R) 

 

PZA (Z) 

 

EMB (E) 

 

STREP (S) 

 

OU 

 

Esquema 1 

Esquema 2 

 

OU 

 

Outros 

Especificar: 

__________ 

 

 

 

 

____/____/____ 

dia /  mês  / ano 

 

 

 

TDO 

 

OU 

 

TAA 

 

 

 

Sim 

 

Não 

 

 

Asma/DPOC 

Câncer 

Diabetes 

Diarréia 

Fratura 

Gonorréia 

Doença 

Cardíaca 

HIV/AIDS 

Parasitose 

intestinal 

Doença renal 

Malária 

Desnutrição 

Sarampo 

Meningite 

 

 

 

Sífilis 

Febre Tifóide 

Infecção Urinária 

Outras DST 

____________ 

 

Outra Doença 

______________ 

 

Outra Lesão 

_______________ 

 

Não sabe 

 

OU 

 

Nenhuma 

 

 

Local: 

 

UBS 

 

 

Casa 

 

 

Hospital 

 

 

Outro 
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SEÇÃO 2: QUESTÕES GERAIS 

 

Sobre sua RESIDÊNCIA, EDUCAÇÃO E HISTÓRIA PROFISSIONAL. 

 

 

18. Com quantas 

pessoas mora? 

(qualquer pessoa com 

quem divida CUSTOS) 

19. Quantos anos de 

estudo? 

20. Qual sua atividade 

profissional? 

 

21.Se não está trabalhando, 

PORQUÊ? 

 

 

Mora sozinho 

 

OU 

 

Nº de pessoas com que 

vive: 

 

Uma 

 

Duas 

 

Três 

 

Quatro 

 

Cinco ou mais: 

 

________ 

 

 

 

 

Nenhum 

 

Primário (4ª série) 

 

Ensino Fundamental 

(8ª série) 

 

Ensino Médio 

completo 

 

Terceiro Grau 

completo 

(universidade) 

 

 

 

Tipo principal de 

trabalho: 

 

 

 

 

Trabalho adicional: 

 

 

OU 

Estudante 

 

OU 

Não trabalho 

 

 

Se trabalha: 

 

Carteira assinada? 

 

Sim        Não 

 

 

Desempregado 

Aposentado 

Fim de contrato 

Despedido 

 

Outra (especifique): 

 

____________________ 

 

 

O motivo por não estar 

trabalhando está relacionada à 

tuberculose? 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

 

 

 

  

Recebe algum tipo de 

auxílio por realizar o 

tratamento? 

Que tipo de auxílio? 

 

Qual a quantidade mensal de cada item? 

 

SIM 

 

NÃO 

 

Leite 

 

Passe de ônibus 

 

Cesta básica 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 
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22. Qual a sua renda 

LÍQUIDA mensal 

ATUAL? 

 

(Inclui remunerações do 

trabalho e 

aposentadorias, pensões, 

mas NÃO inclui 

aposentadoria ou 

benefício pela TB) 

23. Qual era a sua renda 

LÍQUIDA mensal ANTES 

da doença? 

 

(Inclui remunerações do 

trabalho e 

aposentadorias) 

24. Qual é a renda 

líquida ATUAL de 

SUA FAMÍLIA? 

 

(inclui todas 

remunerações 

regulares) 

 

25. Qual era a renda líquida 

familiar ANTES DO 

DIAGNÓSTICO? 

 

(inclui todas remunerações 

regulares) 

 

**PULE ESTAS PERGUNTAS CASO O 

PACIENTE MORE SOZINHO** 

 

 

Abaixo de 100 R$/mês 

 

101-400 R$/mês 

 

401-800 R$/mês 

 

801-1200 R$/mês 

 

Mais do que R$ 1200/mês 

 

 

 

 

Abaixo de 100 R$/mês 

 

101-400 R$/mês 

 

401-800 R$/mês 

 

801-1200 R$/mês 

 

Mais do que R$ 1200/mês 

 

 

 

 

Abaixo de 100 R$/mês 

 

101-400 R$/mês 

 

401-800 R$/mês 

 

801-1200 R$/mês 

 

Mais do que R$ 

1200/mês 

 

 

 

 

Abaixo de 100 R$/mês 

 

101-400 R$/mês 

 

401-800 R$/mês 

 

801-1200 R$/mês 

 

Mais do que R$ 1200/mês 

 

 

Se houve redução de remuneração: 

Foi proveniente da TB? 

 

SIM 

 

NÃO 

 

Se houve redução de remuneração: 

Foi proveniente da TB? 

 

SIM 

 

NÃO 
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SEÇÃO 4: PERÍODO DO DIAGNÓSTICO 

 

Informações do estabelecimento em que foi dado diagnóstico. 

 

 

 

62. O local que teve o 

diagnóstico de TB? 

 

(Se diagnosticado 

enquanto esteve 

hospitalizado, 

descrever o 

HOSPITAL abaixo. 

Pule esta seção e 

colete informação 

sobre a internação 

na SEÇÃO 5). 

63. Quantas 

vezes visitou 

esta clínica 

durante o 

período do seu 

diagnóstico? 

 

(incluindo 

todas as visitas 

iniciais, 

baciloscopia, e 

a visita que 

informam o 

diagnóstico). 

64. Qual 

a 

duração, 

em 

média, 

de cada 

uma 

dessas 

visitas? 

 

(tempo 

da 

viagem 

até o 

local- 

ida/ 

volta) 

 

 

65. Quanto 

tempo em 

média 

ficou 

esperando 

para ser 

atendido? 

65a. 

Quanto 

tempo em 

média 

durou 

uma 

consulta? 

66. Alguém 

da família, 

amigo o 

acompanhou 

em alguma 

dessas 

visitas? 

 

 

67. Quantas 

visitas você 

teve 

companhia 

? 

 

 

Local: 

 

_____________ 

 

 

Um 

 

Dois 

 

Três 

 

Quatro 

 

Cinco ou mais 

 

_________ 

 

 

 

_____  

horas 

 

 

 

_____ 

minutos 

 

 

 

_____ 

horas 

 

 

_____ 

minutos 

 

 

 

_____ 

horas 

 

 

_____ 

minutos 

 

 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 

Nenhuma 

 

Quase 

nenhuma 

 

Algumas 

 

Maioria 

 

Todas 
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68. Quanto você/acompanhante/familiar pagou pelos serviços neste estabelecimento ou durante seu 

acompanhamento? 

 

ESCREVA ZERO neste espaço caso não tenha havido gastos pelo paciente:__________ 

 

ESCREVA O TOTAL caso o paciente saiba somente a quantia total: R$_________ 

 

 Quantia Por dia Total 

Estacionamento    

Viagem    

Taxa de registro    

Papelada    

Consulta    

Testes de sangue    

Exame do escarro    

Medicação (TB ou Não-TB)    

RX    

Outros testes 

 

   

Alimentação 

 

   

Outro (especifique) 
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SEÇÃO 5: PERÍODOS DE HOSPITALIZAÇÃO 

 

Se foram ADMITIDOS em algum hospital POR QUALQUER RAZÃO por pelo menos UMA NOITE devido à 

TB. 

Incluindo qualquer hospitalização nos 6 meses prévios ao diagnóstico. 

Se o paciente não foi admitido em um hospital pule esta seção. 

 

 

 

 

71. Onde e por quanto tempo você foi hospitalizado?  

Copie todas as internações da Q30, pg 11, e adicione todas as internações pós-diagnóstico. 

 

Escreva o(s) local (ais) e marque em que 

fase: 

 

Duração da internação  

 

Coloque um “X” na 

internação MAIS 

RECENTE 

 

1) Nome: ______________________ 

□ Pré-diagnóstico 

□ Durante diagnóstico 

□ Pós-diagnóstico 

 

 

______________dias 

                                      

semanas 

                                   meses 

 

 

□ 

 

2) Nome: ______________________ 

□ Pré-diagnóstico 

□ Durante diagnóstico 

□ Pós-diagnóstico 

 

______________  dias 

                                       

semanas 

                                    meses 

 

□ 

 

3) Nome:______________________ 

□ Pré-diagnóstico 

□ Durante diagnóstico 

□ Pós-diagnóstico 

 

 

______________  dias 

                                        

semanas 

                                    meses 

  

 

□ 
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5.1 Informações sobre a internação MAIS RECENTE 

 

>> Certifique-se que o paciente está dando informações APENAS sobre a última internação. 

 

72. Na sua 

internação mais 

recente, alguém 

dormiu com você no 

hospital? 

73. Por quantos dias? 74. Em sua mais 

recente internação 

alguém da família ou 

amigo o visitou 

enquanto se 

encontrava no 

hospital? 

 

75. Quanto tempo, 

em média, durou 

UMA visita? 

76. Por quantos 

dias você teve a 

visita de alguém 

da família ou 

amigo? 

 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

Se NÃO passe para 

Q74. 

 

Nenhum 

 

Quase nenhum 

 

Alguns 

 

Maioria 

 

Todos 

 

Sim 

 

Não 

 

 

Se NÃO passe para 

Q77. 

 

_______horas 

_______minutos 

 

 

 

 

Nenhum 

 

Quase nenhum 

 

Alguns 

 

Maioria 

 

Todos 

77. Quanto você/acompanhante/familiar pagou pelos serviços neste estabelecimento ou durante seu 

acompanhamento? MAIS RECENTEMENTE? 

 

**>> Não contam as despesas com viagem e comida DO ACOMPANHANTE. 

 

ESCREVA ZERO neste espaço caso não tenha havido gastos pelo paciente:__________ 

 

ESCREVA O TOTAL caso o paciente saiba somente a quantia total: R$_________ 

 

 Quantia Por dia Total 

Estacionamento    

Viagem    

Taxa de registro    

Consulta    

Exames de sangue    

Exame do escarro    

Medicação (TB ou Não-TB)    

RX    

Outros testes 

 

   

Alimentação 

 

   

Lençóis e pijamas 

 

   

Outro (especifique) 
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SEÇÃO 6: VISITAS PARA COLETA DA MEDICAÇÃO 

 

Aplicável somente aos pacientes que fizeram visitas na unidade EXCLUSIVAMENTE para coleta medicação. 

 

>> Se as visitas para a coleta de medicação é combinada ao acompanhamento e monitorização de outras atividades 

(P. ex: colher sangue ou procurar por efeitos colaterais) por uma enfermeira ou médico, PULE esta seção e guarde 

esta informação para a próxima seção, SEÇÃO 7. 

 

 

 

 

 

83. Qual foi o seu gasto (e de seu acompanhante/familiar) durante o tratamento (visitas para a coleta da 

medicação)? 

 

ECREVA ZERO caso não tenha havido gastos:__________ 

 

 Quantia Por visita 

Estacionamento  

 
 

Viagem   

Medicação (TB ou não TB)   

Alimentação 

 

 
 

Outro (especifique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78. Qual a frequência 

você vai à Unidade 

Saúde para pegar 

SOMENTE a medicação 

para TB? 

79. Qual o tempo 

você gasta  para ir 

até a Unidade 

Saúde  para pegar 

a medicação? 

(ida e volta) 

80. Quanto demora 

para pegar seus 

remédios? 

81. Alguém da 

sua família ,  

amigo o 

acompanhou em 

alguma dessas 

visitas? 

82. Em quantas 

visitas você teve a 

companhia de 

alguém da família, 

amigo? 

 

 

Diariamente 

 

1x/ semana 

 

2x/ semana 

 

3x/ semana 

 

 

 

_______horas 

 

_______minutos 

 

_______horas 

 

_______minutos 

 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 

Nenhuma 

 

Quase nenhuma 

 

Algumas 

 

Maioria 

 

Todas 
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SEÇÃO 7: ACOMPANHAMENTO PACIENTE NA UNIDADE. 

 

Inclui as visitas mensais ao médico para acompanhamento do paciente com TB e as visitas mais frequentes para 

coleta de sangue e dos remédios. 

 

>> Esta seção inclui todas estas visitas, EXCETO a visita feita somente para a medicação, a qual já foi discutida na 

SEÇÃO 6. 

 

84. Onde você faz as 

consultas de 

acompanhamento da TB? 

 

85. Qual a frequência 

das suas consultas 

médico/enfermeiro que 

estão acompanhando o 

tratamento da sua TB? 

 

(médico/enfermeira para 

qualquer item 

relacionado à TB como 

avaliação médica, 

exames 

complementares, etc.) 

 

86. Qual a 

duração, em 

média, de cada 

uma dessas 

visitas? 

 

 

 

(incluindo tempo 

da viagem, 

tempo de espera 

e tempo da 

consulta)? 

87. Alguém da 

família, amigo o 

acompanhou 

nessas visitas? 

 

 

88. Quantas 

visitas você teve 

a companhia de 

alguém da 

família ou 

amigo? 

 

Local: 

 

_______________ 

 

 

Mensalmente 

 

2x/ mês 

 

1x/ semana 

 

Outros: _______ 

 

_______ 

horas 

 

 

_______ 

minutos 

 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 

Nenhuma 

 

Quase nenhuma 

 

Algumas 

 

Maioria 

 

Todas 

 

89. Em se tratando das visitas de acompanhamento, quanto você ou seu familiar/acompanhante pagou para o 

consultório do médico e por CADA CONSULTA? 

 

ECREVA ZERO se o paciente não teve gastos:__________ 

 

 Quantia Por visita 

Estacionamento   

Viagem   

Taxa de registro   

Papelada   

Consulta   

Exames de sangue   

Medicação (TB ou não-TB)   

RX   

Alimentação   

Exame do escarro   

Outro (especifique) 
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SEÇÃO 8: EVENTOS DURANTE A DOENÇA 

 

TB afetou suas atividades diárias e sua família. 

 

90. Se você 

trabalha/estuda, 

acha que perdeu 

algum tempo a 

mais de 

trabalho/estudo 

devido à sua 

doença? 

 

(EXCLUINDO 

as visitas para 

consultas 

médicas ou 

hospitalizações) 

91. Você precisou 

de dinheiro 

emprestado/ 

algum dinheiro 

extra? 

92.  A TB afetou você 

a desempenhar suas 

tarefas de casa e 

atividades do dia-a-

dia? 

 

93. A TB causou 

problemas para 

realizar qual 

dessas opções? 

94. Recebeu alguma 

ajuda extra para as 

tarefas de casa (PAGA 

ou NÃO PAGA) devido 

à sua doença ter-lhe 

prejudicado em realizar 

algumas dessas 

atividades? 

 

 

Sim               

Não 

 

Se SIM, 

 

Quanto tempo? 

 

_____Dias 

_____Semanas 

_____Meses 

 

 

 

Sim               Não 

 

Se SIM, 

 

 

Quanto ($)? 

___________ 

 

 

 

 

Sim                   Não 

 

 

Se NÃO, pule para Q 

96. 

 

 

Cuidar das 

crianças / Lavar as 

roupas 

 

Cozinhar ou 

preparar comidas 

 

Mercado-feira/ 

Limpeza da casa 

 

Carregar peso 

 

Outro 

_________ 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Se NÃO, pule para Q 

96. 

95. Por favor, especifique o (s) tipo (s) e a duração da ajuda que o paciente (ou sua família) recebeu devido à 

doença do paciente: 

Tipo de 

ajuda: 

Duração e Custo 

 

 

Paga 

Pré-Diagnóstico 

Quanto você pagou por esta ajuda extra POR SEMANA? R$___________/semana 

 

Por quantas semanas:  ____________semanas 

 

Pós-Diagnóstico 

Quanto você pagou por esta ajuda extra POR SEMANA? R$___________/semana 

 

Por quantas semanas:  ____________semanas 

 

 

 

Não-paga  -  

Familiar 

 

Pré-Diagnóstico 

Número de horas adicionais gastas por semana com ou para o paciente __________horas 

 

Por quantas semanas:  ____________semanas 

 

Pós- Diagnóstico 

Número de horas adicionais gastas por semana com ou para o paciente __________horas 

 

Por quantas semanas:  ____________semanas 
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Não-paga – 

outra 

 

 

 

Especifique 

 

________ 

 

Pré-Diagnóstico 

Número de horas adicionais gastas por semana com ou para o paciente _________horas 

 

Por quantas semanas:  ____________semanas 

 

Pós-Diagnóstico 

Número de horas adicionais gastas por semana com o paciente __________horas por 

_____semanas 

 

 

 

96.  Você está, 

no momento, 

gastando mais do 

que antes com 

alimentos, 

viagem ou outros 

suplementos 

devido à sua 

doença? 

 

 

>> (não incluir 

gastos já 

capturados e 

descritos em 

outros quesitos 

anteriores) 

97. Quanto você está gastando POR 

MÊS nestes itens? 

 

 

 

98. Durante sua doença, 

como sua rotina de casa 

mudou desde o diagnóstico 

de TB? 

 

 

>>  Incluindo mudanças de 

quarto para dormir, uso de 

diferentes utensílios e pratos. 

99. Como a TB 

afetou sua família 

(seus filhos ou entre 

você e seu (sua) 

parceiro (a)? 

 

 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Se NÃO, pule 

para Q 98. 

 

 

 

Item 

 

Custo 

extra/mês 

 

Por favor explique: 

 

 

 

 

Por favor explique: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Como a TB o afeta 

fisicamente hoje? 

 

101. Como a TB o afeta 

socialmente hoje? 

(Isso inclui efeitos 

relacionados ao estigma 

do isolamento, rejeição e 

medo). 

 

102. Como você sente que a TB vai afetar a você mesmo 

e sua família no futuro? 

Por favor explique: 
 

 

Por favor explique: Por favor explique 
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Questão extra: Você tem alguma outra preocupação com relação às suas visitas ao médico, ou em relação ao que viveu 

com a TB, ou com as modificações que a TB causou em você ou em sua família? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

>> Preste atenção no caso de o paciente lhe fornecer informações que nos faça pensar que atividades realizadas por 

eles possam estar interferindo no tratamento da TB ou possam estar prejudicando sua saúde, ou mesmo se o paciente 

expresse medo e dúvidas sobre sua doença. Por favor, pergunte-lhe se ele se importaria de você relatar tais 

preocupações à enfermeira ou médico com o propósito de ajudar em seu acompanhamento futuro durante a doença. 

 

 


