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RESUMO 

 

SASSAKI, C. M. Tempo de tratamento da tuberculose de pacientes inscritos em 
um serviço de saúde do município de Ribeirão Preto-SP (1998-1999). 2002. 96 p. 
Dissertação Mestrado - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo que busca analisar o tempo 
de tratamento da tuberculose de pacientes inscritos no Programa de Controle da 
Tuberculose de um serviço de saúde do município de Ribeirão Preto-SP, no período 
de janeiro de 1998 a dezembro de 1999. Os dados relativos a algumas variáveis 
sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade e ocupação), ao diagnóstico (forma 
clínica), ao tratamento (condição, esquema, tipo, tempo e resultado de tratamento), a 
intercorrências "patológicas" e a doenças associadas (AIDS e alcoolismo) foram 
obtidos através de livros de registro e de prontuários. Utilizou-se o programa Epi-
Info, versão 6.04d para o cadastramento, tabulação e análise dos dados. Observou-se 
que dos 140 pacientes em estudo, 105 (75%) pacientes curaram, 20 (14,29%) foram 
transferidos, 05 (3,57%) tiveram mudança de diagnóstico, 05 (3,57%) abandonaram 
e 05 (3,57%) foram a óbito. Em relação à cura, 39,05% curaram em até 6 meses; 
39,05% entre 6,1 e 9 meses; 20% em mais de 9 meses e 1,9% foi ignorado. 
Identificou-se que a história de tratamento anterior, intercorrências patológicas, 
AIDS e alcoolismo contribuíram para o não-cumprimento correto da terapêutica, 
prolongando o tempo de tratamento entre os indivíduos curados. Quanto ao tempo de 
tratamento dos pacientes que não evoluíram para a cura, 09 (25,71%) não curaram 
após 6 meses de tratamento (03 abandonos; 03 óbitos; 02 mudanças de diagnóstico e 
01 transferência). Pode-se verificar que as intercorrências podem acontecer ao longo 
do tratamento, ocasionando desvios como o não-cumprimento do esquema 
terapêutico, aumentando o tempo de tratamento, o risco de abandono e até mesmo o 
óbito. Além disso, o estudo possibilitou descrever o tempo de tratamento da 
tuberculose no Programa (diferença entre data da última e da primeira ingestão do 
medicamento) e o mês de término do tratamento registrado no prontuário 
(computado através do número de cartelas de medicamentos concluídos). Verificou-
se que o dado registrado no prontuário altera o tempo real de tratamento da 
tuberculose, uma vez que essa anotação considera como 1 mês de tratamento, a 
contagem do término de 1 cartela de medicamentos concluída pelo paciente, que 
pode ter duração de mais de 30 dias. Constatou-se, neste estudo, o preenchimento 
incompleto das fichas de notificação e das folhas de evolução médica e de 
enfermagem, bem como o critério de registro correspondente ao mês de tratamento 
do doente, sugerindo uma maior atenção do serviço para esses fatos e melhor 
esclarecimento aos trabalhadores de saúde sobre os critérios e a precisão dos dados a 
serem informados. 

 
Palavras-chave: Tuberculose, Tempo de tratamento, Resultado de tratamento 
 



SUMMARY/ ABSTRACT 

 

SASSAKI, C. M. Time of tuberculosis treatment in patients enrolled in a health 
service in the city of Ribeirão Preto-SP (1998-1999). 2002. 96 p. Dissertação 
Mestrado - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto. 
 
 
 

This is a descriptive epidemiological study which aims at analyzing 
tuberculosis treatment in patients enrolled in the Tuberculosis Control Program of a 
health service in the city of Ribeirão Preto-SP from January 1998 to December 1999. 
Data concerning some social and demographic variables (sex, age, education and 
occupation), the diagnosis (clinical condition), treatment (condition, plan, type, 
period and treatment results), pathological intercurrences and associated diseases 
(AIDS and alcoholism) were obtained through records books and charts. The Epi-
Info, version 6.04d was used for data recording, tabulation and analysis. It was 
observed that of the 140 patients under study, 105 (75%) patients were cured, 20 
(14.29%) were transferred, 05 (3.57%) had their diagnoses changed, 05 (3.57%) quit 
treatment and 05 (3.57%) passed away. Concerning cure, 39.05% were cured in the 
period of 6 months; 39.05% in a period of  6.1 to 9 months; 20% in more than 9 
months and 1.9% were ignored. It was identified that the history of previous 
treatment, pathological intercurrences, AIDS and alcoholism contributed to not 
following therapy adequately, which extended the time of treatment among cured 
individuals. Concerning the time of treatment of patients who did not develop to 
cure, 09 (25.71%) were not cured after 6 months of treatment (03 dropouts; 03 
deaths; 02 diagnosis alterations and 01 transfer). It can be observed that 
intercurrences may occur during treatment, which causes deviances such as the non-
adherence to the therapeutic plan and increase in the treatment period, risks of 
quitting and even death. In addition, the study enabled the comparison between the 
time of treatment of tuberculosis in the Program (difference between the dates of the 
last and first medication ingestion) and the month of completion of treatment 
recorded in the chart (calculated through the number of medication packages used). It 
was observed that the information recorded in the chart changed the real time of 
tuberculosis treatment, since this note considered as a month of treatment the 
counting of the consumption of one medication package consumed by the patient, 
which can take over 30 days. Incomplete report forms, medical and nursing 
development sheets and the recording criterion corresponding to the patient’s month 
of treatment were found in this study, which suggests greater attention from the 
service to these facts and a better clarification to health workers concerning the 
criteria and precision of the data to be informed. 

 
Key words: Tuberculosis, Treatment time, Treatment result 
 

 



RESUMÉN 

 

SASSAKI, C. M. Tiempo de tratamiento de la tuberculosis de pacientes 
inscriptos en un servicio de salud de la municipalidad de Ribeirão Preto-SP 
(1998-1999). 2002. 96 p. Dissertação Mestrado - Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
 
 

Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo que busca analizar el 
tiempo de tratamiento de la tuberculosis de pacientes inscriptos en el Programa de 
Control de la Tuberculosis de un servicio de salud de la municipalidad de Ribeirão 
Preto-SP, en el periodo de enero/ 1998 hasta deciembre/1999. Los datos relativos a 
algunas variables sociodemográficas (sexo, edad, escolaridad y ocupación), al 
diagnóstico (forma clínica), al tratamiento (condición, esquema, tipo, tiempo y 
resultado de tratamiento), a intercurrencias "patológicas" y a enfermedades asociadas 
(AIDS y alcoholismo) fueron obtenidos a través de libros de registro y prontuarios. 
Fue utilizado el programa Epi-Info, versión 6.04d para el registro y análisis de los 
datos. Se observó que de los 140 pacientes en estudio, 105 (75%) pacientes se 
curaron, 20 (14,29%) fueron transferidos, 05 (3,57%) tuvieron cambio de 
diagnóstico, 05 (3,57%) abandonaron y 05 (3,57%) fueron a óbito. En relación a la 
cura, 39,05% se curaron en hasta 6 meses; 39,05% entre 6,1 y 9 meses; 20% en más 
de 9 meses y 1,9% fue ignorado. Se identificó que la história de tratamiento anterior, 
intercurrencias patológicas, AIDS y alcoholismo contribuyeron para el no 
cumplimiento correcto de la terapeutica, prolongando el tiempo de tratamiento entre 
los indivíduos curados. Cuanto al tiempo de tratamento de los pacientes que no se 
curaron, 09 (25,71%) no se curaron después de 6 meses de tratamiento (03 
abandonos; 03 óbitos; 02 cambios de diagnóstico y 01 transferencia). Se verificó que 
las intercurrencias puden ocurrir durante el tratamiento, ocasionando desviaciones 
como el no cumplimiento del esquema terapeutico, aumentando el tiempo de 
tratamiento, el riesgo de abandono y hasta mismo el óbito. Además, el estudio 
posibilitó comparar el tiempo de tratamiento de la tuberculosis en el Programa 
(diferencia entre fecha de la última y de la primera ingestión del medicamento) y el 
mes de término de tratamiento registrado en el prontuario (computado a través del 
número de cajas de medicamentos concluídos). Se verificó que el dato registrado en 
el prontuario altera el tiempo real de tratamiento de la tuberculosis, una vez que esa 
anotación considera como 1 mes de tratamiento el contaje del término de 1 caja de 
medicamentos concluída por el paciente, que puede tener duración de más de 30 dias. 
Fue constatado, en ese estudio, que las fichas de notificación y las hojas de evolución 
médica no fueron llenadas completamente, bién como el registro correspondente al 
mes de tratamiento del enfermo, sugeriendo una mayor atención del servicio para 
esas ocurrencias y mejor esclarecimiento a los trabajadores de salud sobre los 
critérios y la precisión de los datos a seren informados. 
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Apresentação 

 

 

 

Este estudo faz parte do Projeto Integrado de Pesquisa: “ Vigilância à saúde 

de famílias com tuberculose: estratégias de intervenção ” 1 (CNPq processo nº 

52014/00-6), vinculado à linha de pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde, 

do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (EERP-USP). 

Insere-se no Grupo de Pesquisa Interinstitucional do CNPq denominado 

“Estudos Operacionais em Tuberculose”, cadastrado no diretório de grupos em 2002. 

Esse grupo é coordenado pelo Professor Antônio Ruffino Netto da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP – USP) e pela Professora Tereza Cristina 

Scatena Villa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP - USP). 

O presente trabalho se propõe a trazer contribuições no componente de 

avaliação sistemática do doente de tuberculose, seu tratamento e a assistência 

prestada pelo serviço de saúde, privilegiando o tempo de tratamento da doença. O 

                                                           
 
1 Insere-se na área de pesquisa clínico-epidemiológico-operacional, coordenada pelo Professor 
Antônio Ruffino-Netto, do Projeto – “Estratégias integradas para estudo e controle da tuberculose no 
Brasil: novas drogas e vacinas, testes diagnósticos e avaliação clínico-operacional” – aprovado pelo 
Instituto do Milênio/ MCT/ CNPq. Processo nº 62. 00 55/ 01-4 padct III Milênio. Coordenador geral: 
Professor Célio Lopes Silva. 



referido componente tem como ênfase a assistência integral e individual, capazes de 

controlar danos e riscos à saúde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Construindo o objeto de estudo 

 

 

 

1.1. A escolha e delimitação do tema 

 

Esta investigação emergiu de inquietações e da necessidade de compreender 

alguns questionamentos acerca do tempo de tratamento da tuberculose de pacientes 

inscritos em um Programa de Controle da Tuberculose (PCT) desenvolvido no 

município de Ribeirão Preto-SP. 

A opção por este tema de pesquisa foi norteada pelas experiências e vivências 

acumuladas em estágios curriculares e voluntários, realizados durante a minha 

graduação e pós-graduação, em um ambulatório que desenvolve o PCT, apontando a 

necessidade de um olhar mais detalhado para o paciente com tuberculose, bem como 

avaliar o tempo de tratamento da doença no PCT para o seu controle no município de 

Ribeirão Preto. 



Durante os estágios, foi possível a aproximação com doentes de tuberculose, 

os quais tinham as mais diversificadas características, tanto sociodemográficas e 

econômicas como referentes ao diagnóstico, tratamento, intercorrências 

"patológicas" e doenças associadas. Alguns obstáculos à regularidade do tratamento 

referentes ao paciente, à medicação e, até mesmo, à organização do serviço de saúde 

poderiam estar relacionados ao não-cumprimento correto do esquema terapêutico e 

poderiam se apresentar sob diferentes formas e graus, podendo levar a um 

prolongamento no tempo de tratamento e provavelmente à falência, resistência, 

abandono ou até mesmo óbito. 

De um modo geral, sabe-se que o controle da tuberculose depende de muitas 

ações que ultrapassam os componentes diretamente voltados à administração da 

quimioterapia, sendo necessárias mudanças qualitativas de natureza política, 

administrativa, organizacional e social, envolvendo os serviços de saúde. 

 

1.2. O problema de investigação 

 

A tuberculose poderia estar controlada, considerando-se que os recursos 

diagnósticos são relativamente simples e os esquemas terapêuticos disponíveis são 

altamente eficazes (Dasilva & Dasilva, 1998). Porém, são comuns falhas/ 

intercorrências acontecerem ao longo do tratamento, ocasionando desvios como o 

não-cumprimento do esquema terapêutico, aumentando o tempo de tratamento, o 

risco de abandono, resistência, falência do tratamento e conseqüentemente o 

agravamento do quadro clínico e até mesmo o óbito. 



O não-cumprimento de um esquema terapêutico é um problema antigo e pode 

se apresentar sob diferentes formas e graus, do esquecimento eventual ou da 

interrupção intencional periódica e/ ou intermitente ao abandono total do tratamento. 

A descontinuidade do tratamento, apesar de um fato conhecido, não tem sido objeto 

de abordagens sistemáticas que avaliem sua incidência e impacto no sucesso 

terapêutico da tuberculose, sendo os estudos limitados à sua expressão maior, o 

abandono. No entanto, essa descontinuidade e suas ligações com o desconforto 

provocado pelas reações indesejáveis, alcoolismo, uso de drogas, falhas na 

supervisão do tratamento ou diferentes formas de percepção da doença e sua cura, 

deveria ser considerada com mais atenção na produção acadêmica e, obviamente, na 

prática dos órgãos de saúde (Perini, 1998). 

Além disso, é importante destacar que quanto maior é o tempo do tratamento, 

maior é a probabilidade de abandono, com suas implicações biológicas, econômicas, 

psicológicas e sociais (Workshop - Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, 

2002). No caso específico da tuberculose, tanto o abandono quanto a irregularidade 

na tomada de medicamentos e, conseqüentemente, a falência do tratamento e a 

recidiva da doença são considerados as questões-chave a serem superadas 

(Dalcolmo, 2000). 

No estudo de Gerhardt & Ribeiro (1995), sobre a eficiência do tratamento da 

tuberculose no Brasil no período de 1981 a 1990, concluiu-se que para o aumento do 

rendimento do PCT, o custo e a resistência estão relacionados com a adesão ao 

tratamento. A redução da resistência bacteriana aos quimioterápicos é conseqüente 

ao uso irregular das drogas ou por tempo insuficiente, permitindo a emergência de 

bacilos resistentes. 



Desde a introdução da estreptomicina em 1944, muito se avançou no 

tratamento da tuberculose. No entanto, ainda é necessário o uso simultâneo de pelo 

menos três medicamentos por um período prolongado, de no mínimo seis meses. O 

custo no Brasil para o tratamento de um caso de tuberculose (sem tratamento 

anterior) é da ordem de R$ 78,00; mas aumenta drasticamente para R$ 4.500,00 nos 

casos de tuberculose multirresistente, sem levar em consideração os custos de 

internação, social e psicológico (Workshop - Rede Brasileira de Pesquisa em 

Tuberculose, 2002). 

No estudo de Oliveira & Moreira Filho (2000), considerou-se o tratamento 

adequado como o fator mais importante na prevenção de recidivas futuras e de 

resistências medicamentosas. Assim, foi estabelecida uma atenção particular às 

irregularidades relacionadas ao paciente, à medicação e à organização dos serviços: 

• Faltas do paciente, quando o doente deixou de comparecer na data agendada para o 

atendimento, ficando sem medicação.  

• Não-ingestão da medicação, assumida pelo doente, apesar de comparecimento aos 

retornos agendados.  

• Uso irregular da medicação, em relação às falhas na ingestão diária ou às dosagens 

equivocadas pelo doente. As falhas de ingestão verificaram-se quando o paciente 

esquece, viaja, entre outras.  

• Reações colaterais à medicação e que comprometeram a ingestão das drogas, 

devido a episódios de vômitos, processos alérgicos, artrite, hepatite. É freqüente a 

anotação em prontuário, quando essas reações são importantes a ponto de 

comprometer a adesão ao tratamento.  



• Irregularidades de responsabilidade dos serviços, destacando as falhas na 

orientação do paciente (não informar o tempo necessário de tratamento, com isso, o 

paciente melhorando, abandona-o), falta de médico e, em decorrência, falta da 

consulta médica.  

• Dose inferior à preconizada, ou seja, prescrições inadequadas pelos serviços.  

• Falta de fornecimento da medicação, por falta das drogas, ou por encontrarem as 

farmácias dos serviços fechadas, no horário do atendimento médico.  

• Retirada precoce do esquema terapêutico: constatada pela contagem dos dias que 

vão do início do tratamento até a data da alta, quando essa foi formalizada antes do 

tempo adequado para a cura; isto é, o doente recebeu alta antes do tempo previsto 

para o final do esquema terapêutico.  

• Internação do paciente, devido a outras situações que não a tuberculose, 

ocasionando interrupção da ingestão dos tuberculostáticos.  

• Falhas no agendamento pelo serviço, obtidas contando os dias entre dois 

atendimentos sucessivos e a quantidade de medicação fornecida, anotada no 

prontuário.  

• Outras não previstas. 

Para conseguir o objetivo de produzir impacto epidemiológico, o processo de 

descoberta–tratamento de casos bacilíferos deve atingir a maior cobertura possível e 

a máxima regularidade de tratamento (Azuma, 1975). Uma vez iniciado, o 

tratamento não deve ser interrompido, salvo após rigorosa revisão clínica e 

laboratorial que o determine (Brasil, 2000). 

No estudo de Almeida et al. (1995) foram estudados, de acordo com o 

período de tratamento e os tipos de saída, 5.360 casos de tuberculose pulmonar, 



notificados por 55 unidades de saúde da Grande São Paulo, divididos em vinte e duas 

coortes e acompanhados por doze meses. A distribuição dos 3.139 (58,56%) casos de 

tuberculose pulmonar que tiveram alta por cura, 1.502 (28,02%) abandonos, 106 

(1,98%) óbitos, 58 (1,08%) mudanças de diagnóstico e 243 (4,53%) transferências, 

do referido estudo, está apresentada na Tabela 1. 

 
TABELA 1 – Distribuição dos casos de tuberculose pulmonar que tiveram alta 
por cura, abandono, óbito, mudança de diagnóstico e transferência, segundo 

mês de tratamento, São Paulo, julho/ 89 a abril/ 92 
Mês de 

tratamento/ 
Tipos de 

saída 

Cura Abandono Óbito Mudança de 
diagnóstico 

Transferência 

 N % N % N % N % N % 

0 - - 01 0,07 17 16,04 04 6,90 21 8,64 

1 05 0,16 31 2,06 28 26,42 09 15,52 55 22,63 

2 05 0,16 137 9,12 09 8,49 17 29,31 41 16,87 

3 04 0,13 198 13,18 15 14,15 13 22,41 37 15,23 

4 19 0,60 185 12,32 09 8,49 04 6,90 28 11,52 

5 143 4,56 204 13,58 09 8,49 06 10,34 25 10,29 

6 1525 48,58 221 14,71 07 6,60 - - 08 3,29 

7 795 25,33 178 11,85 03 2,83 02 3,45 06 2,47 

8 298 9,49 127 8,46 01 0,94 02 3,45 08 3,29 

9 169 5,38 98 6,52 06 5,66 - - 03 1,23 

10 91 2,90 57 3,79 02 1,89 - - 03 1,23 

11 46 1,47 38 2,53 - - - - 03 1,23 

12 39 1,24 27 1,80 - - 01 1,72 05 2,07 

Total 3139 100 1502 100 106 100 58 100 243 100 

 

Entre suas conclusões pode-se destacar que na distribuição dos casos de 

tuberculose pulmonar com alta por cura, 5,61% das altas ocorreram antes do tempo 



previsto, a maioria no quinto mês, o que pode ser devido a erro na informação sobre 

o início do tratamento, erro na contagem dos meses ou até artifício para disfarçar 

abandono de casos que não retornaram para avaliação final; 48,58% dos casos 

obtiveram alta por cura no fim do sexto mês; 45,81% foram tratados por tempo maior 

que seis meses, sendo que entre eles, a maioria teve alta aos sete meses, o que pode 

ser atribuído a prolongamento de tratamento devido a atraso entre consultas e 5,61% 

dos casos tiveram alta por cura após nove meses de tratamento. Em relação ao 

abandono: metade ocorreu até o quinto mês de tratamento; a maior freqüência 

mensal ocorreu no sexto mês (14,71%), o que pode corresponder à realidade ou ser 

uma medida administrativa de organização de arquivo e o evento ter sido anterior. É 

também possível que entre esses existam casos que completaram o tratamento 

curados e não retornaram ao serviço de saúde por falta de esclarecimento adequado 

da necessidade de comparecer à consulta para efetivar o encerramento do tratamento. 

Do sétimo ao décimo segundo mês foram informados 525 casos (34,95%) de 

abandono e destes, 122 (23,24%) com tempo maior do que nove meses. É possível 

que esses doentes tenham deixado de comparecer porque já se sentiam curados ou 

porque tiveram prolongamento de tratamento por falta de respostas aos 

medicamentos de primeira linha. Dos 106 (1,98%) casos em que o óbito foi 

informado, verifica-se que em 50% esse evento ocorreu nos primeiros meses de 

tratamento. Esse fato pode ser atribuído à gravidade da doença e ao retardo do início 

do tratamento em formas avançadas, por diagnóstico tardio. A mudança de 

diagnóstico após a instalação do tratamento ocorreu em 58 (1,08%) dos casos. Essa 

ocorrência pode ser atribuída à falta de confirmação bacteriológica dos casos, sendo 

que 51,73% ocorreram até o fim do segundo mês de tratamento. A mudança de 



diagnóstico também foi efetuada quando o esquema estava quase completo, em cinco 

casos após seis meses previstos para o tratamento. As 243 (4,53%) transferências 

ocorreram durante todo o período de 12 meses, sendo a maior parte nos primeiros 

meses. Os 118 (2,20%) casos restantes foram considerados como saída por outros 

motivos e 194 (3,62%) sem informação de saída. 

Segundo as Normas para o PCT (2000), o controle do tratamento consiste na 

avaliação periódica da evolução da doença e a utilização correta dos medicamentos. 

Para que isso ocorra, é fundamental que o profissional de saúde garanta as condições 

básicas para o êxito do tratamento. Na oportunidade, a equipe de saúde, além de 

conscientizar o paciente da importância de sua colaboração no tratamento, estabelece 

com ele uma relação de cooperação mútua, orientando-o em relação à (s): doença; 

duração do tratamento prescrito; importância da regularidade no uso das drogas; 

graves conseqüências advindas da interrupção ou abandono do tratamento. 

 

1.3. Justificativa do estudo 

 

Uma vez que qualquer regime ou esquema de tratamento, particularmente 

para a tuberculose, é ineficiente se não é usado no tempo, doses e regularidades 

necessárias (Dalcolmo, 2000), o presente estudo justifica-se pela necessidade de 

oferecer subsídios para o avanço da assistência ao doente de tuberculose durante seu 

tratamento, mensurando e analisando o tempo de tratamento da doença, segundo os 

resultados da alta, para que sejam implementados procedimentos diferenciados de 

acompanhamento, de forma a fortalecer o controle e o combate à tuberculose em 

nível local. 



Essa forma de intervenção caminha para perspectiva de mudança que ainda é 

possível na busca de estratégias novas ou complementares para obter o controle da 

doença e chegar a uma "reforma assistencial" que possibilitará a realização de 

melhores serviços prestados. 

 

1.4. Uma breve reconstituição da história da tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença provocada pelo Mycobacterium tuberculosis, 

cujas origens prováveis remontam há cerca de 8000 a 4000 anos a. C., mas cuja 

presença inconteste no ser humano foi encontrada em múmias descobertas em Tebas 

e datadas como sendo de 1000 a. C. (Haas & Haas, 1995). 

Foi no século XVIII que a tuberculose atingiu picos epidêmicos na Europa, 

quando foi responsável por 25% de todos os óbitos (Haas & Haas, 1995). Graças a 

vários fatores, sendo os principais as melhorias socioeconômicos da população e os 

investimentos na atenção à saúde, os indicadores de mortalidade por tuberculose 

começaram a apresentar quedas a partir do final do século XIX. No final da década 

de 1940, dissensos maiores nos coeficientes, provocados pela introdução do 

tratamento quimioterápico e pelas ações públicas de combate à doença começaram a 

ser observados. 

A partir de 1985, coincidindo com o aparecimento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a crise econômica mundial e a emigração de 

refugiados oriundos de países em desenvolvimento para os países industrializados 

detectou-se, nestes países, uma reversão da curva descendente de incidência da 



tuberculose, prenunciando o recrudescimento dessa doença, cognominada em épocas 

passadas como "Peste Branca" (Bloom, 1992). 

Além do crescimento global do número de casos nos anos 80 e 90, houve o 

aparecimento de casos resistentes a múltiplas drogas, resultado das taxas de 

resistência primária (Bloom, 1992; Sudre, 1992), desigualdade de acesso a esses 

recursos em todo o mundo subdesenvolvido, resultando em baixas taxas de cura e em 

alta mortalidade. 

Atravessamos o século XX com um número estimado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de 3 milhões de mortes no mundo a cada ano atribuíveis à 

tuberculose, o que a coloca na terceira posição entre as doenças infecciosas de maior 

mortalidade, seguindo as pneumonias e as doenças diarréicas (World Health 

Organization - WHO, 1999). 

Essa doença poderia estar sob controle, considerando-se que os recursos 

diagnósticos são relativamente simples e os esquemas terapêuticos disponíveis são 

altamente eficazes. No entanto, o número de casos novos mantém-se elevado em 

todo o mundo, particularmente nas regiões mais pobres. 

As populações de maior risco de adoecimento são representadas sobretudo 

por residentes em comunidades fechadas como presídios, manicômios, abrigos e 

asilos, tanto quanto os alcoólatras, usuários de drogas, mendigos e trabalhadores em 

situações especiais de contato com portadores de tuberculose bacilífera. 

Ruffino-Netto (1997) considera estreita a relação da tuberculose com fatores 

como negligência, inadequação na detecção do diagnóstico e tratamento dos casos. 

Salienta, ainda, falhas no controle global da tuberculose, devido ao inadequado 



desempenho de políticas de saúde, financiamento e inadequada organização de 

serviços de saúde (Brasil, 2000). 

Além disso, a emergência da AIDS e a desinformação vigente sobre nutrição, 

promoção da saúde e prática de vida saudável completam os requisitos para o 

agravamento do problema (Brasil, 2000). 

 

1.5. Aspectos epidemiológicos da doença na atualidade 

 

A magnitude do sofrimento e da morte causada pela pandemia da tuberculose 

é alarmante e inaceitável. Cerca de um terço da população mundial está infectada 

pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis e anualmente cerca de dois milhões de 

pessoas morrem, incluindo crianças. Mulheres e homens são afetados principalmente 

na idade ativa (Amsterdam Declaration to Stop TB, 2000). 

O Brasil ocupa o 13º lugar entre as 22 nações responsáveis por 80% dos casos 

estimados de tuberculose no mundo (WHO, 2000). Estima-se uma incidência de 

129.000 casos por ano, dos quais são notificados apenas cerca de 90.000, em sua 

maioria em grandes centros urbanos. O coeficiente de mortalidade em 1998 foi de 

3,5/100.000 habitantes; o percentual de detecção de casos igual a 67% e percentual 

de curas 72%. O percentual de abandono do tratamento é de aproximadamente 14% 

no país, alcançando em algumas capitais, o valor de 30 a 40%, proporcionando 

provavelmente elevadas taxas de resistência do bacilo aos medicamentos. A 

avaliação do perfil de resistência aos medicamentos antituberculose é realizada em 

menos de 5% dos casos diagnosticados. Os fatores limitantes para o controle efetivo 

da tuberculose no mundo estão relacionados aos problemas como prevenção, 



diagnóstico, tratamento e a má qualidade dos serviços de saúde (Workshop - Rede 

Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, 2002). 

No estudo de Ruffino-Netto (2002) sobre a tuberculose no Brasil, o autor 

observa que o maior número de casos notificados ocorreu em ordem decrescente nos 

estados de São Paulo (18.402), Rio de Janeiro (10.779), Bahia (7.794), Minas Gerais 

(5.336) e Rio Grande do Sul (4.816). Em termos de coeficientes de incidência, essa 

ordem se altera para: Amazonas (82,7/ 100.000 habitantes), Rio de Janeiro (78,1/ 

100.000 habitantes), Roraima (74,6/ 100.000 habitantes) e Acre (71,4/ 100.000 

habitantes). 

Em relação a Ribeirão Preto, no ano de 2000, o município apresentava 

coeficiente de incidência de 39,40/100.000 habitantes e 200 casos de tuberculose; 

taxa de abandono de 3,5% e de cura de 71,4% (Muniz, 2002). 

 

1.6. Aspectos históricos sobre as políticas do controle da doença no país 

 

A tuberculose é uma doença que tem desafiado as autoridades sanitárias em 

todo o mundo. 

No Brasil, ela foi seguramente introduzida pelos portugueses e missionários 

jesuítas, a partir do ano de 1500. Ribeiro (1956) aponta o jesuíta Manuel da Nóbrega 

como um dos primeiros portadores da doença que chegou ao Brasil. Acredita-se que 

sua atividade evangelizadora junto aos índios permitiu a propagação do bacilo de 

Koch pelo território nacional.  

Ruffino-Netto & Pereira (1981) analisam, entre outros fatores, as políticas de 

saúde desde a chegada da Família Real aqui no Brasil em 1808, até o final da década 



de 80. Deve-se ressaltar que o Dr. Paula Candido, presidindo a Junta Central de 

Higiene da capital do império, conseguiu junto ao Parlamento que fossem adotadas 

novas medidas sanitárias para o início do controle da tuberculose. O Decreto nº 

6.387, de 15 de novembro de 1876, reorganiza os serviços sanitários nas cidades do 

império. A partir de 1870, foram baixadas várias leis relacionadas com a habitação. 

De 1876 a 1886, baixaram-se cinco decretos e um aviso ministerial relativos à polícia 

sanitária domiciliar. 

No início do século XIX, a assistência ao doente de tuberculose era realizada 

pelas Santas Casas de Misericórdia, ficando o mesmo em enfermarias gerais, 

juntamente com doentes de outras patologias (Ribeiro, 1956). 

 Em 1902, é inaugurado o dispensário de Tuberculose da Liga Brasileira 

Contra a Tuberculose que desenvolvia atividades de diagnóstico e tratamentos 

ambulatoriais, distribuição de medicamentos, escarradeiras de bolso, roupas e 

alimentos (Barreira, 1992). 

 Em 1907, Oswaldo Cruz reconhece a necessidade da atenção das autoridades 

sanitárias sobre tuberculose e institui um plano de ação contra a tuberculose, 

obtendo, contudo, pouco impacto (Gonçalves, 2000). 

No final da década de 1910, criou-se a Inspetoria de profilaxia da 

tuberculose, onde se preconizavam o diagnóstico e o tratamento dos casos de 

tuberculose. 

Em 1927, Arlindo de Assis aplica pela primeira vez o BCG (Bacilo de 

Calmette-Guérin) oral em recém-nascidos. Em 1940, o Ministro Gustavo Capanema 

criou o Plano Federal de Construção de Sanatórios, os quais tinham como objetivo a 



internação do paciente e/ou a realização de procedimentos cirúrgicos especializados 

(Ruffino-Netto, 2002). 

Em 1941, foi criado o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT), destinado a 

estudar os problemas relacionados à tuberculose e ao desenvolvimento dos meios de 

ação profilática e assistencial (Ribeiro, 1956). 

Em 1946, instalou-se a Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT) 

tendo por objetivos: coordenar todas as atividades de controle da doença, uniformizar 

a orientação nacional, sugerir descentralização dos serviços e efetuar cadastramento 

torácico da população. O seu impacto foi imediato no PCT (Ribeiro, 1956). 

Com a comprovação da eficácia dos quimioterápicos na cura da tuberculose, 

alcançada ao longo das décadas de 50 e 60, o tratamento passou a ser 

primordialmente ambulatorial, tornando desnecessária, em sua grande maioria, a 

internação dos doentes. Como conseqüência nas décadas seguintes, os sanatórios 

foram sendo desativados e a grande maioria dos hospitais destinados à tuberculose 

passou a atender outras áreas da medicina (Fernandes et al., 1993). 

Em 1970, instala-se a Divisão Nacional de Tuberculose (DNT) substituindo o 

antigo SNT. Assim, ocorre o início da implementação do Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT), contido no I Plano Nacional de Desenvolvimento 

lançado no governo Médici (Brasil, 1995). 

Em 1971, cria-se a Central de Medicamentos (CEME) com o objetivo de 

fornecer tuberculostáticos para todos os doentes com tuberculose do país (Braga & 

Paula, 1981). 

Em 1973, implanta-se a vacinação com BCG intradérmica, sendo obrigatória 

a vacinação para menores de um ano de idade a partir de 1976. Neste mesmo ano, a 



duração do esquema terapêutico da tuberculose foi reduzida de 18 para 12 meses. 

(Ruffino-Netto, 2002). 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento de 1975 incluía o PCT financiado 

pelo Ministério da Saúde (MS), Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) e Secretarias Estaduais de Saúde (SES), tendo por 

objetivo integrar os diferentes níveis do governo para reduzir a morbidade, 

mortalidade e problemas socioeconômicos decorrentes da tuberculose (Brasil, 1995). 

Em 1976, organiza-se a Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária (DNPS) 

cuja abrangência era um tanto indefinida no momento da criação. Havendo, assim, 

uma diminuição dos poderes e autonomia do antigo DNT (Brasil, 1995). 

Em 1979, foi introduzido no país o esquema de tratamento de curta duração 

(seis meses), baseado em drogas de custo mais elevado (Rifampicina + Isoniazida + 

Pirazinamida), porém, por ser de menor tempo de duração, reduz o custo operacional 

do programa (Ruffino-Netto, 2002). 

Em 1981, é assinado o convênio entre INAMPS/ SES/ MS objetivando 

transferir a execução do controle da tuberculose para a SES. A partir de 1981, 

aparecem novas estratégias de organização dos serviços de saúde: Ações Integradas 

de Saúde (AIS), Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) e finalmente o 

Sistema Único de Saúde (SUS) (Ruffino-Netto, 2002). 

Com a introdução do novo esquema terapêutico, a maioria dos doentes 

passou a realizar o tratamento auto-administrado (TA), recebendo medicamentos nas 

unidades de saúde para o consumo mensal, sendo responsável pela sua ingestão. 

Em 1990, criou-se a Coordenação Nacional de Pneumologia Sanitária 

(CNPS), ligada à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e é extinta a CNCT pelo 



Presidente Fernando Collor de Mello. Há desestruturação do PCT em nível federal, 

não-priorização do programa de controle, enfraquecimento das coordenações 

estaduais, diminuição dos recursos financeiros, diminuição das supervisões do 

programa, disseminação da AIDS, queda da cobertura, diminuição da busca de casos 

novos, piora dos resultados de tratamento e aumento do abandono (WHO, 1997). 

Em 1992, tentando-se reerguer o programa, a responsabilidade dos 

treinamentos, monitorização dos tratamentos e campanhas públicas são transferidas 

do nível federal para os Estados e a assistência aos pacientes, para os municípios 

(Hijjar, 1997). 

Em 1993, a OMS declarou o estado de urgência da tuberculose, o MS 

elaborou o Plano Emergencial para o controle da enfermidade que, efetivamente, foi 

implantado a partir de 1996. Tinha como objetivo aumentar a efetividade das ações 

de controle através da implementação de atividades específicas em 230 municípios 

prioritários onde se concentravam 75% dos casos estimados para o Brasil, visando a 

diminuir a transmissão do bacilo na população até o ano de 1998. A escolha desses 

municípios prioritários baseou-se mediante a análise de alguns indicadores. Entre os 

critérios para a inclusão, estabeleceu-se que os municípios deveriam ter população 

acima de 50.000 habitantes, coeficiente de incidência acima da média brasileira (58,4 

por 100.000 hab.), óbitos por tuberculose acima de 5% dos casos novos no ano, cura 

abaixo de 85%, abandono acima de 10% e elevada incidência de casos de AIDS 

(Brasil, 1997). 

No ano de 1995, Ribeirão Preto foi eleito no estado de São Paulo, como um 

dos 25 municípios prioritários ao combate da tuberculose mediante os critérios para 

inclusão no Plano Emergencial de Controle da Tuberculose proposto em 1994. 



Dentre os critérios estabelecidos para a priorização dos municípios naquele período, 

Ribeirão Preto apresentava população acima de 50 mil habitantes; coeficiente de 

incidência nos últimos cinco anos, de 56/100.000 habitantes; taxa média de abandono 

nos últimos cinco anos de 16% e de cura de 50% e a taxa de co-infecção TB/ HIV, 

nos últimos dois anos, foi em média de 29% (Muniz, 1999). 

Em março de 1998, a imprensa internacional chama a atenção para a 

calamidade da situação epidemiológica da tuberculose no mundo, discutida pela 

OMS e mostra o Brasil ocupando o 10º lugar entre os 22 países que são responsáveis 

por 80% dos casos estimados de tuberculose no mundo (Vendramini, 2001). 

O Conselho Nacional de Saúde, em 6 de agosto de 1998, estabelece a 

resolução número 284, considera a situação da doença no país, conclui que o Plano 

Emergencial ainda em implementação requeria ajustes e ampliação, que a situação 

poderia e deveria ser corrigida com recursos disponíveis, resolve que a tuberculose 

era problema prioritário de saúde pública no Brasil, tanto pela sua magnitude como 

pela possibilidade e vantagens de seu controle e sugere estabelecer estratégias para 

um novo plano (Ruffino-Netto, 1999). 

Em outubro de 1998, o Ministério da Saúde apresentou o PNCT, com as 

seguintes diretrizes gerais: 1) o MS é responsável pelo estabelecimento das normas; 

2) a aquisição e abastecimento de medicamentos; 3) referência laboratorial e de 

tratamento; 4) coordenação do sistema de informações; 5) apoio aos Estados e 

municípios; 6) articulação intersetorial visando a maximizar os resultados de 

políticas públicas (Brasil, 1997). 



Além disso, adotou-se a estratégia DOTS (Directly Observed Treatment 

Short Course) ou Tratamento Supervisionado (TS) recomendada pela OMS como 

estratégia para redução das taxas de abandono.  

Reconhece que a condição essencial é a articulação e a complementaridade de 

ações dos três níveis de gestão do SUS (União, Estados e municípios); envolver 

obrigatoriamente a participação social e organizações não-governamentais. Detecção 

e diagnóstico feitos fundamentalmente através de baciloscopia em todos os 

sintomáticos respiratórios e contatos. Disponibilizar tuberculostáticos, incluindo um 

estoque estratégico, assegurar tratamento supervisionado e vigilância da resistência 

às drogas. Prover um sistema de informações de acordo com recomendações da 

OMS. 

Além do tratamento supervisionado, o plano introduziu naquele ano outra 

inovação: ao município, a instituição de um bônus de R$ 150,00 e de R$ 100,00 para 

cada caso de doente de tuberculose diagnosticado, tratado e curado, utilizando o 

tratamento supervisionado ou auto-administrado, respectivamente. O repasse desse 

bônus é feito automaticamente por ocasião da notificação da alta curada do paciente 

(Ruffino-Netto, 2002). 

Em 15 de outubro de 2000, foi assinada a Portaria nº 3739/ GM que 

regulamenta a concessão do bônus, suprimindo toda e qualquer burocracia de 

assinaturas de convênio para esses repasses (Ruffino-Netto, 2002). 

Em novembro de 2002, houve alterações na portaria do ministério que define 

novos valores de bônus: R$ 200,00 e R$ 50,00 para cada caso de doente de 

tuberculose curado, utilizando o tratamento supervisionado ou auto-administrado, 



respectivamente. Os municípios ainda estão realizando um termo de adesão e esses 

valores ainda não estão vigorando, acredita-se que somente em 2003. 

A CNPS que participou da oficina de trabalho junto a assessores da OMS e  

Organização Panamericana de Saúde (OPS), dispondo-se a rever uma série de pontos 

de sua programação, incluiu a estratégia DOTS entre as suas diretrizes. Esta 

estratégia atualmente se expande pelo mundo e “tem ganhado reconhecimento como 

uma das melhores intervenções considerando-se o custo-benefício” (Kochi, 1997, p. 

14). 

O Projeto de Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância à Saúde 

(VIGISUS) apresenta-se como grande aliado ao PCT no Brasil. Elaborado como um 

projeto para a criação de infra-estrutura nas três esferas de governo, é o responsável 

pelo desenvolvimento de ações de monitoramento, avaliação e controle de variáveis 

relacionadas ao ambiente, às populações humanas e aos produtos e serviços de 

interesse para a saúde, através de suas áreas programáticas e pela efetiva discussão 

de programas com detalhamento de projetos, especialmente na região Norte do país 

(Amazônia Legal), proporcionando a cobertura de um terço dos municípios 

prioritários, com aproximadamente 10% da população brasileira (Brasil, 2000). 

Dentre as estratégias propostas pelo PCT no Brasil, no período de 2001-2005, 

algumas estão relacionadas a este estudo: 

 Implantar/implementar o bônus para todos os municípios que tenham Unidade 

Básica de Saúde desenvolvendo ações de controle da tuberculose; 

 Utilizar o tratamento supervisionado ou tratamento diretamente observado 

(DOTS). 

 



1.7. O tratamento da tuberculose 

 

A terapia da tuberculose é fundamentalmente medicamentosa, um tratamento 

quimioterápico. Ao se infectar pelo bacilo, quase sempre o organismo estabelece 

uma relação de equilíbrio entre suas defesas e o agente. A doença resulta de um 

desequilíbrio, nessa relação, que favorece a multiplicação bacilar e o aparecimento 

de lesões que geram sintomas. A droga, agindo sobre o bacilo, provoca sua morte ou 

diminui seu crescimento, cura a doença ou evita o adoecimento, restabelecendo um 

novo equilíbrio, agora muito mais favorável ao hospedeiro. Ao reduzir as populações 

bacilares e, conseqüentemente, sua eliminação pelo escarro, diminui o período de 

transmissibilidade (Fox & Mitchison, 1975). 

A terapêutica utilizada no combate à tuberculose está relacionada segundo a 

situação do caso e combina várias drogas, uma vez que o bacilo causador apresenta 

rotineiramente mutações. 

O quadro seguinte mostra os esquemas que estão hoje padronizados no Brasil 

pelo MS (Brasil, 2000): 

 

QUADRO 1 – Esquemas a serem adotados segundo a situação do caso 
Esquema indicado Fases do tratamento Drogas Situação 

1ª fase (2 meses) R H Z Esquema Básico 
2ª fase (4 meses) R H 

Todos os casos de primeiro tratamento 
de formas pulmonares e 
extrapulmonares, inclusive de soros 
positivos para o HIV, podendo ser 
prolongado por mais três meses, caso a 
evolução clínica não seja satisfatória. 

1ª fase (2 meses) R H Z E Esquema Básico + 
etambutol 2ª fase (4 meses) R H E 

Casos de recidiva após cura ou retorno 
após abandono do Esquema Básico 

1ª fase (2 meses) R H Z Esquema para 
tuberculose 
meningoencefálica 

2ª fase (7 meses) R H 
Casos de meningoencefalite tuberculosa 

1ª fase (3 meses) S Et E Z Esquema para 
falência 2ª fase (9 meses) Et E 

Casos de falência aos tratamentos 
anteriores 

Rifampicina (R); Isoniazida (H); Pirazinamida (Z); Etambutol (E); Estreptomicina (S); Etionamida 
(Et). 



 

Todas as drogas antituberculose guardam algum potencial de toxidade. A 

maioria das manifestações (efeitos colaterais mais comuns, da intolerância digestiva 

à toxicidade hepática e renal) pode ser clinicamente controlada, evitando 

interrupções do tratamento, ou, quando esta é necessária, permitindo a reintrodução 

paulatina das drogas (Dalcolmo, 2000). 

 

1.8. Os resultados de tratamento da tuberculose 

 

Segundo as normas do PCT, os motivos da alta (resultados de tratamento) 

estão assim definidos: 

CURA: será dada quando for completado o tratamento e com base em 

critérios clínicos-radiológicos. 

ABANDONO DE TRATAMENTO: será dado ao doente que deixar de 

comparecer à unidade por mais de trinta dias consecutivos, após a data aprazada para 

seu retorno. 

TRANSFERÊNCIA: será dada quando o doente for transferido para outro 

serviço de saúde. 

MUDANÇA DE DIAGNÓSTICO: será dada quando for constatado erro no 

diagnóstico. 

ÓBITO: será dado por ocasião do conhecimento da morte do paciente durante 

o tratamento, independentemente da causa. 

A SMS do município de Ribeirão Preto realizou, em 2001, uma reunião para 

a avaliação do PCT desenvolvido em cinco unidades distritais de saúde do referido 



município. Em relação ao Núcleo de Gestão Assistencial-59 (NGA-59), os dados 

mostraram o seguinte: 

 

TABELA 2 - Distribuição dos resultados de tratamento no NGA-59 de Ribeirão 
Preto-SP no período de1998 a 2000 

Resultado de 
tratamento/ Ano 

1998 1999 2000 

Cura 63 (75,9%) 69 (79,3%) 23 (46,9%) 
Abandono 2 (2,4%) 6 (6,9%) 3 (6,1%) 
Transferência  7 (8,4%) 3 (3,4%) 3 (6,1%) 
Mudança de 
diagnóstico 

5 (6,0%) 4 (4,6%) 2 (4,1%) 

Óbito por TB - 1 (1,1%) 1 (2,0%) 
Óbito por não-TB 6 (7,2%) 4 (4,6%) 1 (2,0%) 
Em tratamento - - 16 (32,7%) 
Total 83 (100%) 87 (100%) 49 (100%) 

 

Entende-se por falência como a persistência da positividade do escarro ao 

final do tratamento. Os doentes que, no início do tratamento, são fortemente 

positivos (++ ou +++) e mantêm essa situação até o quarto mês de tratamento, são 

também classificados como caso de falência (Brasil, 1995). 

A Resistência secundária às drogas antibacterianas é decorrente do seu uso 

inadequado, seja por problemas de prescrição ou por não adesão ao tratamento. Hoje, 

considera-se que a resistência secundária decorre, muito mais, da não adesão ao 

tratamento do que da presença de resistência primária (Natal et al., 1999). 

Recidiva: (1) o aparecimento da positividade na baciloscopia ou na cultura de 

escarro ou lavado broncoalveolar, após cura e/ou piora radiológica acompanhada de 

queixas respiratórias, em indivíduos que tiveram uma tuberculose pulmonar 

confirmada no passado e foram tratados com sucesso; (2) o aparecimento de 

baciloscopia ou cultura positivas, ou ainda de alterações radiológicas ou 

histopatológicas, acompanhadas de queixas em localizações extrapulmonares 



naqueles que tiveram tuberculose pulmonar, anteriormente, e foram tratados com 

sucesso (Oliveira & Moreira Filho, 2000). 

 

1.9. Objetivos da pesquisa 

 

Objetivo geral 

 

Analisar o tempo de tratamento da tuberculose de pacientes inscritos no PCT 

do NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP, no período de janeiro/1998 a 

dezembro/1999. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil da população em estudo, segundo algumas variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade e ocupação); referentes ao 

diagnóstico (forma clínica), tratamento (condição, esquema, tipo, tempo e 

resultado de tratamento), intercorrências "patológicas" e doenças associadas 

(AIDS e alcoolismo). 

 Mensurar e descrever o tempo de tratamento da tuberculose medida através da 

diferença entre a data da última e a da primeira ingestão do medicamento. 

 Descrever o mês de término do tratamento, registrado no prontuário dos 

pacientes que obtiveram alta por cura. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 2  

 

Quadro teórico 

 

 

 

2.1. A questão da adesão ao tratamento 

 

Atualmente, com a padronização do tratamento da doença, com a qual se 

esperava o controle da enfermidade, vieram à tona discussões antigas tais como o 

modo mais eficaz de combater as falhas do tratamento da tuberculose. 

A questão da adesão ao tratamento da tuberculose tem sido estudada sob 

diferentes abordagens, sendo que alguns estudos atribuem os resultados da adesão ou 

não-adesão como fatores relacionados ao doente de tuberculose, enfocando 

prioritariamente as causas de ordem biológica, sem uma maior preocupação com o 

resgate da individualidade desses doentes, como hábitos diários, eventos da vida e a 

própria personalidade. Outros estudos atribuem à dimensão da produção de serviços 

de saúde, onde são analisados a duração do tratamento, a eficácia das drogas e a 



infra-estrutura do próprio programa como a mão-de-obra qualificada (Barreira, 1992; 

Hulka, 1989; WHO, 1990; Murray et al., 1990). 

A questão primordial acerca da adesão é fazer com que a pessoa/doente se 

sinta suficientemente estimulada para desenvolver um "comportamento" apropriado, 

fazendo com que seja consciente e responsável sobre a sua própria saúde. Esse 

"estímulo" ao doente deve ser proveniente da família e reforçado pela equipe de 

saúde. 

Compliance e adherence são termos discutidos freqüentemente nas pesquisas 

que procuram explorar e problematizar esses conceitos na prática clínica das 

enfermidades. O termo compliance estaria mais centrado na ideologia biomédica, 

sendo o paciente visto como um cumpridor de recomendações (Conrad, 1985). O 

indivíduo doente é tratado com pouca (ou nenhuma) autonomia para desobedecer às 

recomendações médicas. Na relação médico–paciente, em tese, o comportamento do 

doente e o controle da situação são partes do profissional. Nesse caso, quando 

médico e paciente não possuem uma interação e comunicação adequadas, em grande 

parte, já está explicitado o porquê da noncompliance. 

Já os termos adherence ou adhesion procuram ressaltar a perspectiva do 

paciente como um ser capaz de uma decisão mais consciente e responsável por seu 

tratamento. Adesão compreende que todos os pacientes têm autonomia e uma 

habilidade para aceitar ou não as recomendações médicas; algumas vezes, o termo 

tem a conotação de desresponsabilizar ou amenizar o dever da prática médica, 

enquanto provedor e participante ativo desse processo de cura. Sendo assim, se o 

paciente não adere (nonadherence) ao tratamento é porque ele assim escolheu; não é 

de responsabilidade do sistema, do PCT, dos médicos. Entretanto, a auto-regulação 



do tratamento não desresponsabiliza a saúde pública, pelo contrário, exige que uma 

política adequada de atendimento e cura seja oferecida à população em geral. O 

significado e o manejo da medicação, na vida diária dos doentes com tuberculose, 

têm uma forte influência na sua adesão ao tratamento. O tratamento irregular ou 

incompleto compromete a cura e o controle da tuberculose; a adesão é um objetivo a 

ser alcançado do início ao fim para manter a eficácia do Programa (Farmer, 1997). 

Segundo o trabalho de Rouillon et al. (1976) sobre os efeitos da 

quimioterapia e a evolução da doença no paciente: 

 

"No paciente individualmente, o uso das drogas 
antibacterianas muda completamente a história natural 
da doença: não somente evita a morte como cura-o; 
seu período de infectividade é reduzido 
consideravelmente, recidivas são evitadas, cronicidade 
desaparece... Enquanto pacientes sob tratamento 
adequado perdem sua infectividade em poucas semanas 
(provavelmente com menos de duas semanas), o 
tratamento deve ser mantido por mais tempo e 
regularmente para assegurar a manutenção da 
conversão e a ausência de recidiva. Isso reforça a 
importância de prover meios que assegurem a tomada 
das drogas por todos os pacientes" (Rouillon et al., 
1976, p. 295). 
 

Por ser a expressão maior da não-adesão, o abandono ao tratamento da 

tuberculose, ao contrário de um não-cumprimento intermitente, é um fato bem 

documentado (Perini, 1998). Entretanto, considera-se neste estudo, que a questão da 

interrupção periódica e/ou intermitente deva ser considerada com mais atenção uma 

vez que a não-adesão ao tratamento e suas ligações com as irregularidades 

relacionadas ao paciente, ao tratamento e à organização dos serviços podem levar ao 



prolongamento do tempo de tratamento podendo resultar na falência do tratamento, 

resistência, recidiva, abandono ou até mesmo óbito. 

 

2.2. Obstáculos à adesão ao tratamento 

 

2.2.1. Aspectos relacionados ao paciente 

 

É importante destacar que o processo de cura atual leva em consideração 

apenas as questões ditas como "científicas", porém não individuais/ sociais. Algumas 

variáveis demográficas e socioeconômicas como idade, sexo, raça, ocupação, estado 

civil, renda e educação são freqüentemente incluídas nos estudos sobre tuberculose 

como importantes indicadores de não-adesão (Barnhoorn & Adriaanse, 1992; 

Mangtani et al., 1995). 

No estudo de Gonçalves et al. (1999) foi abordada a questão da adesão ao 

tratamento da tuberculose dentro do universo composto por homens e mulheres 

doentes e as conexões e conseqüências da doença no seu modo de vida e resultado 

final do tratamento, concluindo-se que as características sociais imputadas aos 

gêneros estão por trás de comportamentos que afetam diretamente a forma como os 

pacientes lidam com seu tratamento, seu corpo, com o fato de estarem doentes e 

conviverem socialmente. O momento de vida em que cada paciente se encontra 

impõe relações e atitudes que, por vezes, favorecem a não-adesão ao tratamento. 

As pesquisas sociais e comportamentais sobre as pessoas que continuam ou 

não seu tratamento são importantes também para acompanhar e atuar nas mudanças 

epidemiológicas das doenças (Surmatojo, 1993). 



No entanto, há estudos em que as variáveis demográficas e socioeconômicas 

são vistas como inconsistentes e estão apontando para outros fatores sobre o paciente 

para medir a não-adesão (Hulka et al., 1995; Surmartojo, 1993). 

Em Pelotas-RS, realizou-se um estudo sobre os fatores de risco para não-

adesão ao tratamento, o componente quantitativo do projeto não revelou significância 

estatística para fatores socioeconômicos, trabalho do chefe da família, idade, sexo, 

alcoolismo e presença de sintomas, exceto cor da pele. A taxa de não-adesão 

encontrada, durante o período de estudo (julho de 1994 a dezembro de 1995), foi de 

20% (Costa et al., 1998). 

Na tuberculose, encontraremos como questões de ordem mais geral, as 

condições socioeconômicas e o papel da cultura nas concepções populares de 

doença, o medo, a rejeição, o estigma e as relações familiares e sociais do paciente. 

Além disso, foram considerados também a distância do consultório, o uso de drogas 

injetáveis e infecção pelo HIV, estado civil solteiro, idade abaixo de 45 anos, baixa 

escolaridade, ausência de trabalho estável e o alcoolismo (Ferrer et al., 1991; 

Sumartojo, 1993; Yew & Chau, 1995; Martinez et al., 1982; Homedes & Ugalde, 

1994; Pilote et al., 1996; Westaway & Wolmarans, 1994; Klein & Naizby, 1995). 

 O tempo que o paciente despende para ir à unidade de saúde para fazer 

exames, consultas e buscar medicamentos, as passagens de ônibus e os gastos com 

alimentação são outros exemplos importantes, pois permitem a melhor percepção da 

eficácia do tratamento pelo paciente (Barnhoorn & Adrianse, 1992). 

 A negligência do doente ao regime de medicação prescrito pode ser 

observada quando o mesmo deixa de comparecer na data agendada para o 

atendimento, ficando sem medicação; não-ingestão das drogas; dosagens 



equivocadas; interrupção do tratamento por terem se cansado de tomar remédio, 

terem esquecido ou viajado (Oliveira & Moreira Filho, 2000). Destacam-se também 

a auto-avaliação da eficácia do tratamento, o "sentir-se bem", e a desinformação e/ 

ou informações equivocadas (Perini, 1998). 

O tipo de interação entre médicos e pacientes tem sido identificado como 

importante, tanto para os que interrompem, quanto para os que não concluem o 

tratamento da tuberculose; pacientes que não confiam no sistema de saúde ou nos 

médicos são propensos a não aderirem ao regime medicamentoso (Hayes & Bautista, 

1976; Hulka et al., 1995). 

 

2.2.2. Aspectos relacionados ao tratamento 

 

A quimioterapia cura a tuberculose pulmonar, porém, freqüentemente, falha 

pelo não-cumprimento do tratamento, permanecendo fatores responsáveis pela 

seleção de mutantes durante a utilização das drogas: quimioterapia com esquemas 

inadequados, duração e dosagens insuficientes e reações adversas, levando a não-

adesão ao tratamento (Fox, 1972). 

O tratamento antituberculose exige o uso simultâneo de pelo menos três 

medicamentos por um período prolongado, de no mínimo seis meses, além disso, 

todas as drogas guardam algum potencial de toxidade. Seus efeitos colaterais mais 

comuns, da intolerância digestiva à toxicidade hepática e renal, estão descritos desde 

os esquemas preconizados na era pré curta-duração, bem como suas freqüências e 

graus de gravidade (Dalcolmo, 2000). 



A maioria dos efeitos colaterais, embora de leve intensidade, requer a atenção 

dos serviços de saúde, de forma que possam ser reduzidos, sem interrupção do 

tratamento (Oliveira & Moreira Filho, 2000). 

Além disso, é importante destacar que a estratégia DOTS tem sido 

implementada com sucesso em situações distintas no Brasil e em diferentes países do 

mundo, demonstrando, no geral, resultados positivos em termos de cumprimento da 

quimioterapia e redução da resistência. Os resultados do estudo de coortes dos 

tratamentos completados realizados por Pinho & Nogueira (2001), em Taboão da 

Serra-SP, demonstraram melhores resultados de tratamento e desempenho do PCT 

após a implantação do (TS). No entanto, para Reigota (2001) em estudo realizado em 

Bauru - SP, os resultados mostram que mais de um terço dos doentes entrevistados 

interromperam a medicação por alguns dias, durante o tratamento, mesmo estando 

parte deles acompanhados em TS. Mostrou também que o abandono no grupo de 

doentes acompanhados em TA foi significativamente maior do que no grupo 

acompanhado em TS, apesar de os primeiros doentes em TS serem justamente 

aqueles com maior dificuldade de adesão.  

 

2.2.3. Aspectos relacionados à organização dos serviços 

 

As irregularidades na distribuição dos medicamentos, a precariedade do 

atendimento e as dificuldades de acesso aos serviços (Carneiro & Mota, 1986; 

Kritski et al., 1995; Torres, 1995) formam um conjunto de condições diretamente 

ligadas à organização dos serviços de saúde. 



Outros fatores importantes que estão basicamente ligados às práticas 

administrativas dos serviços de saúde são os desvios de procedimentos amplamente 

estabelecidos. Segundo o trabalho de Oliveira & Moreira Filho (2000), sobre as 

falhas no agendamento dos retornos dos pacientes: 

"As falhas nos agendamentos foram traduzidas por 
uma quantidade menor de medicação coletada pelos 
pacientes entre duas visitas à unidade. O registro da 
quantidade de quimioterápico fornecida pode ser uma 
medida da adesão dos serviços, considerando-se o 
intervalo de dias até o retorno. Quando este intervalo é 
maior do que a quantidade fornecida, o paciente ficará 
sem medicamentos, favorecendo a descontinuidade do 
esquema de tratamento. Na avaliação da adesão do 
paciente, utiliza-se a freqüência de indivíduos que 
faltam ou abandonam o tratamento, a regularidade 
com que as drogas são coletadas e a regularidade com 
que são ingeridas (contando-se as drágeas), mas deve-
se estar atento também para falhas no agendamento 
dos retornos, que são decorrentes de uma deficiente 
atenção dos serviços" (Oliveira & Moreira Filho, 2000, 
p.237-238). 

 

 Pode-se destacar também as Irregularidades de responsabilidade dos 

serviços, (falhas na orientação do paciente, falta de médico e, em decorrência, falta 

da consulta médica) e a falta de fornecimento da medicação (Oliveira & Moreira 

Filho, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Metodologia 

 

 

 

3.1.O campo de investigação 

 

3.1.1. Informações gerais do município 

 

Aspectos Geográficos e Demográficos 

 

Ribeirão Preto está situada na região nordeste do estado de São Paulo e dista 

cerca de 300 km da capital paulista. O município ocupa uma área de 652 km2 e se 

caracteriza por apresentar um clima tropical úmido (Secretaria da Saúde, 1995). 

Conta com uma população estimada em 504.923 habitantes, segundo o censo 

de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/ Censo). É sede de 

uma das principais praças financeiras do país, apresentando um forte setor de 



prestação de serviços e comércio, sendo que nele se concentram 65% da população 

economicamente ativa do município. 

 

Estrutura de saúde 

 

Na área da saúde, a cidade conta com ampla estrutura, composta de variada 

rede ambulatorial, hospitalar e de apoio diagnóstico e terapêutico, oferecidas por 

serviços privados e públicos. 

A assistência ambulatorial, prestada pela rede municipal, está organizada sob 

a forma de Distritos de Saúde nas cinco regiões geográficas da cidade: região norte - 

Distrito do Simioni; região sul - Distrito da Vila Virgínia; região oeste - Distrito do 

Sumarezinho; região leste - Distrito do Castelo Branco e região central - Distrito 

Central. Cada Distrito agrupa várias Unidades Básicas de Saúde (UBS) - que prestam 

atendimentos na área de pediatria, clínica médica, ginecologia, odontologia, 

enfermagem e imunização - e com uma Unidade Básica e Distrital de Saúde (UBDS) 

que, além do atendimento básico, é também referência em algumas especialidades, 

bem como serviço de apoio diagnóstico e pronto atendimento 24 horas. Atualmente, 

a rede municipal está composta por 26 UBSs, 5 UBDSs, 1 ambulatório regional de 

especialidades, 1 ambulatório regional de saúde mental e 1 núcleo de atenção 

psicossocial. 

O atendimento ambulatorial à tuberculose está centralizado em unidades 

especializadas, sendo que, até 1996, mantinha as estruturas já existentes e 

organizadas pelo Estado, com um ambulatório no Núcleo de Gestão Assistencial - 

NGA-59 (âmbito regional), um na UBDS Vila Virgínia e um na UBDS 



Sumarezinho. Em 1997, houve acréscimo de uma unidade, a UBDS Castelo Branco. 

Esses serviços executam atividades de diagnóstico, tratamento, controle de 

comunicantes e vigilância epidemiológica aos casos. As UBSs participam do 

Programa apenas com a busca de sintomáticos respiratórios na demanda espontânea 

que procura atendimento, com maior ênfase a partir de 1996. 

 

3.1.2. Caracterização geral da área de estudo 

 

No Núcleo de Gestão Assistencial-59 (NGA-59) é desenvolvido o PCT e 

constitui referência para o sistema prisional, ambulatório de AIDS e municípios da 

DIR XVIII - Direção Regional de Saúde. 

O horário de funcionamento do Programa é de segunda a sexta-feira, das 7:00 

às 13:00 horas. 

O PCT conta com uma médica infectologista, uma enfermeira responsável, 

uma auxiliar de enfermagem e uma visitadora sanitária. Fazem parte da infra-

estrutura um motorista e uma viatura, que estão disponíveis no período das 9:30 às 

12:00 horas e o apoio profissional do núcleo de Vigilância Epidemiológica do 

Distrito. 

Esse serviço é responsável pelo atendimento de pacientes com tuberculose em 

área com maior extensão geográfica e populacional (aproximadamente 190 mil 

habitantes). Em janeiro de 1998, foi implantado nesse setor um ambulatório de 

AIDS, o que tem permitido o tratamento de pacientes co-infectados. 

Os pacientes são registrados no “Livro de Registro e Controle de Tratamento 

dos Casos de Tuberculose” e têm os seus atendimentos anotados em prontuários 



individuais. Todos aqueles que são inscritos no PCT são notificados pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica. 

 

3.2. População estudada 

 

Para a realização deste estudo, foram considerados todos os pacientes que 

tenham iniciado o esquema atual de tratamento no PCT desenvolvido no NGA-59, no 

período de janeiro de 1998 a dezembro de 1999. 

 

3.3. Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo. 

Triviños (1992) refere que o estudo descritivo pretende descrever "com 

exatidão" os fatos e os fenômenos de determinada realidade. Segundo Witt (1998), 

"no desenvolvimento de um estudo descritivo, o pesquisador não manipula as 

variáveis, sendo os fatos observados e descritos, tal como ocorre na natureza". 

 

3.4. Caracterização dos dados 

 

Realizou-se, num primeiro momento, uma revisão do “Livro de Registro e 

Controle de Tratamento dos Casos de Tuberculose” (ANEXO A), com o propósito de 

identificar os pacientes inscritos no PCT, no período de janeiro de 1998 a dezembro 

de 1999. Foram identificados 191 pacientes inscritos nesse período, destes, três 



foram inscritos duas vezes no Programa. Mesmo que o doente tivesse sido inscrito 

mais de uma vez no período, considerou-se somente a primeira. 

A partir dessa revisão, foi possível levantar os prontuários dos pacientes, 

sendo que apenas 169 prontuários foram localizados, destes, 29 foram excluídos por 

não terem iniciado o esquema atual de tratamento no NGA-59; vieram transferidos 

de outros serviços para continuar o tratamento ou para o estudo da alta. Foram 

incluídos, portanto, 140 pacientes neste estudo. Os resultados registraram 105 curas, 

20 transferências, 05 mudanças de diagnóstico, 05 abandonos e 05 óbitos. 

As informações obtidas dos prontuários foram relativas a algumas variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade e ocupação); dados referentes ao 

diagnóstico (forma clínica), tratamento (condição, esquema, tipo, tempo e resultado 

de tratamento), intercorrências "patológicas" e doenças associadas (AIDS e 

alcoolismo). Caso não houvesse na evolução dos prontuários as informações acima, 

esses dados eram verificados nas fichas de notificação (ANEXO B) dos doentes, 

visando a uma maior obtenção no número de informações sobre os mesmos. 

Cada paciente teve suas informações coletadas individualmente através de um 

formulário (ANEXO C). A partir deste instrumento, construiu-se um banco de dados 

(ANEXO D), com base no Programa Epi-Info, versão 6.04d da OMS. Após a coleta, 

os dados foram digitados (com dupla digitação e verificação) para posterior 

tabulação e análise. 

O tempo de tratamento da tuberculose, considerado no estudo, consistiu na 

diferença entre a data do término (x) e a data do início do tratamento (y) dividido por 

30,44. Ou seja, (X - Y)/ 30,44= tempo de tratamento da tuberculose (em meses). 



Considerou-se, neste estudo, a data do término do tratamento, como a data da 

última ingestão do medicamento. E a data do início do tratamento, como a data da 

primeira ingestão do medicamento. Ambas foram registradas no prontuário. 

Foi calculado o tempo de tratamento da tuberculose de cada paciente 

considerado no estudo e os tempos obtidos foram agrupados em períodos de: até 6 

meses; 6.1 a 9 meses; mais de 9 meses. 

A inclusão das variáveis coletadas dos prontuários teve por objetivo a 

caracterização do perfil da população. 

 

3.5. Variáveis do estudo 

 

3.5.1. Variáveis sociodemográficas 

 

• Sexo: foram considerados indivíduos de ambos os sexos; 

• Idade: foram considerados indivíduos de todas as idades; 

• Escolaridade: foram classificadas como sem escolaridade, primário, ginásio, 

colégio, superior; 

• Ocupação: foram classificadas como nível superior, nível médio, braçal, vive 

de renda, auxílio-doença, aposentados, estudantes, do lar e desempregados. 

 

3.5.2. Variáveis relacionadas ao diagnóstico, tratamento, intercorrências e 

doenças associadas 

 



• Forma clínica: foram consideradas as seguintes formas – pulmonar; 

meningite; pleural; ganglionar periférica; óssea; vias urinárias; genital; 

intestinal; oftálmica; pele; laringe; miliar; disseminada; outras; mais de uma 

forma de TB.  

• Condição de tratamento: foram consideradas as seguintes condições – 

tratamento inicial (caso novo) e retratamento (recidiva; após abandono; 

falência). 

• Esquema do tratamento: foram considerados os seguintes Esquemas – I; IR; 

II; III e Esquema especial (condutas frente aos casos de intolerância ou 

toxicidade). Segundo as normas do PCT (Brasil, 1995), o Esquema I, 

indicado nos casos novos de todas as formas de tuberculose pulmonar e 

extrapulmonar, exceto meningite, inclui a associação de três drogas 

abrangendo a rifampicina, isoniazida e pirazinamida durante dois meses, 

seguidas do terceiro ao sexto mês com rifampicina e isoniazida. No Esquema 

IR, indicado nos casos de retratamento em recidivantes e retorno após 

abandono do Esquema I, acrescenta-se o etambutol à associação das três 

drogas já citadas durante dois meses, seguidas do terceiro ao sexto mês com 

rifampicina, isoniazida e etambutol. No Esquema II, indicado na meningite 

tuberculosa, utilizam-se a rifampicina,a isoniazida e a pirazinamida durante 

dois meses, seguidas do terceiro ao sétimo mês com rifampicina e isoniazida. 

E nos casos de falência de tratamento com os Esquemas I, IR e II, é indicado 

o Esquema III com tempo de tratamento de doze meses; na primeira fase são 

utilizadas as seguintes drogas: a estreptomicina, etionamida, o etambutol e a 



pirazinamida durante três meses, seguidas da segunda fase com duração de 

nove meses, a qual inclui a etionamida e o etambutol. 

• Tipo de tratamento: foram considerados o auto-administrado, o 

supervisionado e auto-administrado seguido de supervisionado  

• Intercorrências durante o tratamento: foram consideradas as intercorrências 

“patológicas”. 

• Doenças associadas (AIDS; alcoolismo e outras). 

 

3.5.3. Variáveis referentes ao tratamento cujo resultado evoluiu para cura 

 

• Data do início do tratamento 

• Data do término do tratamento 

• Duração de término da ingestão do medicamento registrado no prontuário 

 

3.5.4. Variáveis referentes ao tratamento cujo resultado evoluiu para não-cura 

(abandono, mudança de diagnóstico, transferência e óbito) 

 

• Data do início do tratamento 

• Data do término do tratamento 

 

3.6. Questões éticas desta investigação 

 



Para a realização do referido estudo, o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de 

São Paulo (ANEXO E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Resultados e discussão 

 

 

 

4.1. Sistema de registros e informações do tratamento do paciente no PCT 

 

Considerando-se somente a primeira inscrição no PCT, foram identificados 

188 pacientes inscritos no período em estudo, destes, apenas 169 prontuários foram 

localizados. A dificuldade de localizar os prontuários dos pacientes que foram 

submetidos ao esquema de tratamento em anos anteriores poderia estar relacionada à 

falta de organização adequada do fichário central. 

Em relação à evolução dos prontuários, caso não houvesse o registro das 

informações relativas a algumas variáveis em estudo, esses dados foram verificados 

nas fichas de notificação dos doentes, visando a um maior número de informações 

sobre os mesmos. A coleta de dados foi realizada através de um formulário 

individual para cada paciente em estudo. Dos 140 formulários preenchidos, em 29, 



3% não houve o preenchimento de pelo menos uma variável em estudo. Quanto à 

ficha de notificação, os itens não preenchidos estavam relacionados às informações 

da AIDS (20,7%), seguidos dos itens escolaridade (8,6%) e ocupação (6,6%). 

Destaca-se que três prontuários não possuíam a ficha de notificação. Esse fato 

merece ser realçado uma vez que se trata de documento de notificação compulsória. 

Tais achados mostram a dificuldade da equipe de saúde e a gerência da 

unidade de saúde em priorizar, no conjunto de atividades, o sistema de registro e 

informação, expresso pelo preenchimento incompleto das fichas de notificação, das 

folhas de evolução médica e de enfermagem dos prontuários, das fichas de 

acompanhamento do paciente previstas pelo PCT, sugerindo uma maior atenção do 

serviço para esse problema e melhor esclarecimento aos trabalhadores de saúde sobre 

a precisão dos dados a serem informados, lembrando-se de que Afiune et al. (1993) 

abordam a relação direta existente entre a maximização de um sistema de 

informações e a incidência real de determinada patologia. 

O estudo de Gazetta (1999) sobre os aspectos epidemiológicos da tuberculose 

em São José do Rio Preto-SP, de 1993 a 1998, a partir das notificações da doença em 

um Hospital-Escola, revelou um alto percentual de respostas em branco 

especialmente para as variáveis escolaridade (94,2%), procedência (87,9%) e motivo 

da saída do programa (76,5%). Segundo a autora, esses resultados ressaltam a 

persistência de alguns problemas que podem estar interferindo numa melhor 

resolubilidade para o controle e combate à tuberculose. 

Para Oguisso (1985), o conteúdo das anotações não é só dos fatos essenciais 

ou julgados importantes, mas de tudo o que se relacionar com o doente, o que inclui 

dados de identificação do paciente, aspectos socioculturais e psicofísicos, cuidados 



prestados, resultados da observação sistematizada, sem omissões quanto à evolução 

da doença, bem como quaisquer intercorrências havidas. 

Para Teixeira et al. (1998), a anotação constitui fato importante para informar 

a todos os profissionais sobre o estado do paciente, evolução do tratamento e 

avaliação do resultado. Ressaltam ainda, que um item que não deve ser esquecido é o 

da importância da anotação como fornecedora de dados para a pesquisa e ensino. 

O prontuário do paciente constitui um tipo de documento particular, em que o 

pessoal de enfermagem deve registrar todas as ações realizadas, assim como os 

demais profissionais, médicos e não-médicos, que interagem com o paciente 

(Januncio, 2002). 

A dificuldade de coletar dados e de localizar os prontuários dos pacientes 

desse serviço que foram submetidos ao esquema de tratamento em anos anteriores 

mostra aspectos relacionados à organização do serviço de saúde local, evidenciando 

questões que merecem ser refletidas, tais como: – Será que o preenchimento 

incompleto dos dados está relacionado à disponibilidade (quanti e qualitativa) de 

pessoal de saúde para atualizar os registros em prontuários, planilhas mensais, banco 

de dados informatizados, bem como, organizar adequadamente um fichário central? 

– Será que o profissional de saúde está consciente de sua responsabilidade em 

preencher corretamente uma ficha de notificação compulsória ou uma ficha de 

evolução médica e de enfermagem, com ações realizadas na unidade e no domicílio? 

– Será que o fator disponibilidade de pessoal e tempo seria suficiente para o registro 

completo dessas informações? 

 



4.2. Caracterização da população em estudo, segundo os resultados de 

tratamento 

 

A população em estudo constou de 140 prontuários de pacientes inscritos no 

PCT do NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP, entre o período de janeiro/ 

1998 a dezembro/ 1999, cujos dados em relação aos resultados de tratamento estão 

apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Distribuição dos resultados de tratamento no NGA-59 de Ribeirão 
Preto-SP no período de janeiro/ 1998 a dezembro/ 1999 

Resultados de tratamento 
Cura 105 (75%)
Abandono 05 (3,57%)
Transferência  20 (14,29%)
Mudança de 
diagnóstico 

05 (3,57%)

Óbito  05 (3,57%)
Total 140 (100%)

 

Comparando-se a meta do PCT no Brasil para o período de 2001-2003 que é 

elevar a taxa de cura para 85% e, entre 2003-2005 para 90%, e reduzir a taxa de 

abandono para 5%, os dados encontrados no estudo estavam próximos da meta. Em 

relação à taxa de cura (75%), ainda não havia alcançado a meta proposta (85%), no 

entanto, a taxa de abandono (3,57%) apresentava um índice menor que o esperado 

(5%), evidenciado uma maior adesão dos pacientes nos anos de 1998 e 1999. 

 

4.3. Caracterização do perfil da população em estudo, segundo as variáveis 

sociodemográficas 

 



 Os dados que possibilitaram a apresentação dessas características estão 

apresentados nas Tabelas de 4 a 7. 

 

TABELA 4 - Distribuição dos pacientes, segundo o sexo, no período de 
1998 a 1999, no NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP 

SEXO 

Masculino Feminino 
N N 

Total 

101 39 140 
 

TABELA 5 - Distribuição dos pacientes, segundo a idade, no período de 
1998 a 1999, no NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP 

IDADE 
0-19 a 20-64 a 65 e mais Total 

N N N N 
16 113 11 140 

 

TABELA 6 - Distribuição dos pacientes, segundo a escolaridade, no 
período de 1998 a 1999, no NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP 

ESCOLARIDADE N 
Sem escolaridade 16 
Primário 27 
Ginásio 62 
Colegial 16 
Superior 07 
Ignorado 12 
Total 140 

 

TABELA 7 - Distribuição dos pacientes, segundo a ocupação, no período 
de 1998 a 1999, no NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP 

OCUPAÇÃO N 
Nível superior 03 
Nível médio 11 
Braçal 57 
Vive de renda 03 
Aposentado 12 
Estudante 05 
Do lar 11 
Desempregado 26 
Ignorado 08 
Total 136 

* Quatro casos correspondiam a crianças menores de cinco anos de idade. 



 

Os resultados encontrados quanto ao perfil dos doentes de tuberculose não 

diferem da distribuição encontrada nos levantamentos epidemiológicos em geral 

(Kusano, 1994; Caminero, 1995; Bethlem, 1990; Gazetta, 1999; Watanabe & 

Ruffino-Netto, 2001). 

A caracterização dos pacientes de acordo com o gênero mostrou uma ampla 

predominância no sexo masculino – 72,14% (TABELA 4). 

A preponderância da tuberculose no homem é explicada por Pereira (1999) 

pelos hábitos de vida, envolvendo ingestão de bebida alcoólica que favorece o 

aparecimento dessa doença, mais nesse sexo. Esse mesmo autor destaca também a 

possibilidade da mulher ser mais resistente que o homem e de ter mais cuidado com 

sua saúde. 

Quanto à faixa etária, os casos de tuberculose se concentraram na idade 

produtiva entre 20 e 64 anos, representando 80,71% do total, o que comprova a 

incidência entre adulto. 

No estado de São Paulo, os menores de 20 anos representam cerca de 10% 

dos casos, proporção essa que vem decrescendo nos últimos anos (Watanabe & 

Ruffino-Netto, 2001). 

Em relação ao nível de escolaridade, as pessoas com o ginásio, o primário e 

sem escolaridade corresponderam a 74,99%. A baixa escolaridade na população 

atingida pela tuberculose deve ser considerada tanto no tratamento do doente quanto 

nos trabalhos preventivos realizados. 

Quanto à ocupação dos pacientes em estudo, verificou-se que a mais 

freqüentemente apontada foi o serviço braçal (41,91%). Entre os trabalhadores do 



setor informal da economia, onde há baixos salários, freqüentemente tendem a se 

deparar com dificuldades financeiras repercutindo no estilo de vida, como condições 

precárias de moradia e alimentação irregular, provocando um desequilíbrio no seu 

estado de saúde. 

Segundo Almeida & Rouquayrol (1994), a ocupação pode estar relacionada a 

determinados grupos de doenças, pois o ambiente de trabalho fixa muitos dos riscos 

aos quais o trabalhador fica exposto. 

 

4.4. Caracterização do perfil da população em estudo, segundo as variáveis 

relacionadas ao diagnóstico, tratamento, intercorrências e doenças associadas 

 

Na distribuição percentual dos casos de acordo com a forma clínica, houve o 

predomínio da tuberculose pulmonar, correspondendo a 124 dos casos estudados 

(88,57%); 125 (89,3%) eram casos novos e 15 (10,7%) estavam em retratamento; 

133 (95%) estavam no Esquema I, 01 (0,7%) no Esquema IR e o outro (0,7%) no 

Esquema II. É importante destacar que, em relação aos esquemas terapêuticos 

utilizados, apesar do PCT preconizar o esquema IR para os casos de retratamento, 

apenas 6,67% dos casos estudados foram tratados com as drogas do esquema IR. Ou 

seja, não se considerou a história do tratamento anterior como norteadora da escolha 

das drogas a serem prescritas. 

 Em relação ao tipo de tratamento, é recomendado que todos os pacientes 

inscritos no PCT deveriam ser incluídos no TS, o que não significa que seja regra 

para todos os casos. Neste estudo observou-se que 104 (74, 28%) eram do TA e 22 

(15, 71%) eram do TS. 



 Segundo um estudo realizado por Muniz e Villa (1999) sobre a estratégia 

DOT no controle da tuberculose no município de Ribeirão Preto-SP, o critério de 

inclusão para o TS exige uma avaliação individual e domiciliar de cada caso, 

segundo alguns fatores de risco. Dentre os fatores podem ser listados: abandono 

anterior ao tratamento, alcoolismo, uso de drogas, dificuldade de entendimento ou 

paciente idoso, menores de idade cujos responsáveis não assumem o tratamento, 

situação social precária. A eleição dos critérios de inclusão vão de encontro às 

diretrizes propostas pelo I Consenso Brasileiro de Tuberculose. Observa-se que a 

equipe optou por priorizar componentes de risco dentro do processo de inclusão, por 

não conseguir oferecer tal procedimento a toda clientela. 

 A inclusão exige uma avaliação individual e particularizada de cada caso e 

em alguns momentos requer outras análises e bom senso do grupo (Muniz et al., 

2001). 

Quanto às intercorrências patológicas, os dados obtidos neste estudo 

apresentam estreita relação com as reações adversas ao uso de drogas 

tuberculostáticas. 

A maioria dos pacientes submetidos ao tratamento de tuberculose consegue 

completar o tempo recomendado sem sentir qualquer efeito colateral relevante. Os 

fatores relacionados às reações são multifatoriais, todavia, os maiores determinantes 

dessas reações se referem à dose, aos horários de administração da medicação, à 

idade, ao estado nutricional, ao alcoolismo, às condições da função hepática e renal e 

a co-infecção pelo HIV (Brasil, 2000). 

Intolerância gástrica, manifestações cutâneas variadas e dores articulares são 

os efeitos mais descritos durante o tratamento (Brasil, 2000). 



Neste estudo, observaram-se 42 tipos de intercorrências patológicas. Dos 140 

pacientes, 55 (39,28%) apresentaram algumas dessas intercorrências durante o 

tratamento, sendo as mais freqüentes: náusea e vômito (9,32%), prurido (4,24%), 

falta de apetite (5,08%), fraqueza (5,93%), febre (5,93%), tosse (5,08%) e dores 

(19,49%) principalmente em membros inferiores, estômago e região torácica. Os 

44,92% restantes apresentaram outras intercorrências de menor freqüência (diarréia, 

impotência sexual, dispnéia, hemoptise, queimação do estômago, desmaio, edema, 

entre outras). 

Na avaliação da co-infecção TB/ HIV, a sorologia foi positiva para o vírus 

em 23 casos de tuberculose (16,4%) e 29 (20,7%) não tinham informação. Em 

relação à porcentagem de dupla infecção (16,4%) encontrada neste estudo, a mesma 

apresenta-se superior às sugestões colocadas por Watanabe & Ruffino-Netto (2001). 

Segundo os autores, o atual estágio de disseminação da infecção pelo HIV e a AIDS 

tem propiciado o aumento dos casos de tuberculose em várias partes do mundo. A 

queda da imunidade provocada pelo vírus pode levar ao adoecimento por tuberculose 

nas pessoas duplamente infectadas. Alguns dados sugerem que de 5 a 10% das 

pessoas co-infectadas pelo vírus HIV e pelo Mycobacterium tuberculosis 

desenvolverão a tuberculose por ano. 

Observou-se que 21 pessoas (15%) faziam uso de bebida alcoólica. Caron-

Ruffino & Ruffino-Netto (1979), em estudo de caso-controle, concluíram que existe 

a associação entre alcoolismo e tuberculose pulmonar. No período de dois a quatro 

anos que precede a doença é mais forte a associação entre tuberculose pulmonar e 

dependentes de álcool. No período menor que dois anos que precede o diagnóstico da 

doença é mais forte a associação entre tuberculose pulmonar e alcoolistas excessivos. 



Segundo Gazetta (1999), a alta percentagem de alcoolismo entre pacientes de 

tuberculose pulmonar poderia ser o resultado da baixa resistência à infecção, quer 

endógena ou exógena, levando a crer que o indivíduo que consome grande 

quantidade de álcool fica mais exposto à infecção por Mycobacterium tuberculosis 

do que o indivíduo com consumo baixo de álcool. 

Pode-se observar que os doentes de tuberculose em estudo possuem as mais 

diversificadas características, tanto sociodemográficas e econômicas, como 

referentes ao diagnóstico, tratamento, intercorrências "patológicas" e doenças 

associadas.  

 

4.5. O tempo de tratamento da tuberculose, segundo os resultados de 

tratamento 

 

4.5.1. Resultado de tratamento: cura 

 

Considerando-se o tempo de tratamento dos 105 pacientes que evoluíram para 

cura, 39,05% curaram em até 6 meses; 39,05% entre 6,1 - 9 meses; 20% em mais de 

9 meses e 1,9% foi ignorado devido à impossibilidade de calcular o tempo de 

tratamento, uma vez que não havia registro no prontuário da data da última 

medicação. 

No estudo de Almeida et al. (1995), foram estudados, de acordo com o 

período de tratamento e os tipos de saída, 5.360 casos de tuberculose pulmonar, 

notificados por 55 unidades de saúde da Grande São Paulo. Entre suas conclusões 

pode-se destacar que na distribuição dos casos de tuberculose pulmonar com alta por 



cura, 48,58% dos casos obtiveram alta por cura no fim do sexto mês; 45,81% foram 

tratados por tempo maior que 6 meses, sendo que entre eles, a maioria teve alta aos 7 

meses, o que pode ser atribuído a prolongamento de tratamento devido a atraso entre 

consultas; 5,61% dos casos tiveram alta por cura após 9 meses de tratamento. 

Os dados que possibilitaram descrever o tempo de tratamento dos pacientes 

que evoluíram para cura, segundo algumas variáveis, estão apresentados nas Tabelas 

de 8 a 16. 

 

TABELA 8 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo idade e tempo de tratamento 

IDADE  
TEMPO 0-19 a 20-64 a 65 e mais Total 

 N N N N 
Até 6 m 09 31 01 41 
6.1 -9 m 06 32 03 41 
Mais de 9 m 01 17 03 21 
Ignorado - 01 01 02 
Total 16 81 08 105 

 

TABELA 9 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo sexo e tempo de tratamento 

SEXO 

Masculino Feminino 

 
TEMPO 

N N 
Total 

Até 6 m 26 15 41 
6.1 a 9 m 27 14 41 
Mais de 9 m 15 06 21 
Ignorado 02 - 02 
Total 70 35 105 

 

 

 

 

 



TABELA 10 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo escolaridade e tempo de 

tratamento 
TEMPO   

ESCOLARI-
DADE 

Até 6 m 6.1 a 9 m Mais de 9 m Ignorado Total 

Sem 
escolaridade 

07 05 02 - 14 

Primário 07 07 03 - 17 
Ginásio 18 18 11 01 48 
Colegial 03 06 02 01 12 
Superior 04 02 01 - 07 
Ignorado 02 03 02 - 07 
Total 41 41 21 02 105 

 

TABELA 11 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo a ocupação e tempo de 

tratamento 
TEMPO   

OCUPAÇÃO Até 6 m 6.1 a 9 m Mais de 9 m Ignorado Total 
Nível superior 02 01 - - 03 
Nível médio 02 02 04 - 08 
Braçal 18 20 05 01 44 
Vive de renda 01 02 - - 03 
Aposentado 03 03 02 01 09 
Estudante 03 02 - - 05 
Do lar 04 04 02 - 10 
Desempregado 02 05 07 - 14 
Ignorado 03 01 01 - 05 
Total 38 40 21 02 101 

* Quatro casos correspondiam a crianças menores de cinco anos de idade. 
 

TABELA 12 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo a condição e tempo de 

tratamento 
CONDIÇÃO TEMPO 

Tratamento inicial Retratamento por 
recidiva 

Total 

Até 6 m 41 - 41 
6.1 - 9 m 38 03 41 

Mais de 9 m 19 02 21 
Ignorado 02 - 02 

Total 100 05 105 
 



TABELA 13 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo o tipo e tempo de tratamento 

TIPO  
TEMPO TA TS TA seguido do TS Total 

Até 6 m 37 03 01 41 
6.1 a 9 m 27 05 09 41 
Mais de 9 m 16 02 03 21 
Ignorado 02 - - 02 
Total 82 10 13 105 

 

TABELA 14 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo intercorrências patológicas e 

tempo de tratamento 
INTERCORRÊNCIAS PATOLÓGICAS  

TEMPO Sim Não Total 
Até 6 m 13 28 41 
6.1 a 9 m 14 27 41 
Mais de 9 m 11 10 21 
Ignorado 02 - 02 
Total 40 65 105 

 

TABELA 15 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo AIDS e tempo de tratamento 

AIDS  
TEMPO Sim Não Ignorado Total 

Até 6 m 01 32 08 41 
6.1 a 9 m 05 26 10 41 
Mais de 9 m 07 10 04 21 
Ignorado - 02 - 02 
Total 13 70 22 105 

 

TABELA 16 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo o uso de bebida alcoólica e tempo 

de tratamento 
 ALCOOLISMO 

TEMPO Sim Não Ignorado Total 
Até 6 m 01 39 01 41 
6.1 a 9 m 02 36 03 41 
Mais de 9 m 05 16 - 21 
Ignorado 01 01 - 02 
Total 09 92 04 105 

 



Pode-se verificar que dos 105 pacientes que evoluíram para cura, 62 (59,05%) 

curaram após seis meses de tratamento. Destes, 29 (46,8%) tiveram um tempo de 

tratamento entre 6.1 e 7.0 meses. Esse período, um mês a mais que o previsto no 

PCT, pode ser explicado por questões relacionadas à organização do serviço, tais 

como: falhas no registro e no fluxo de informação. 

No entanto, 33 (53,2%) curaram num tempo de tratamento que variou de 7.1 

até 17.7 meses.  

A fim de se compreender melhor esse prolongamento no tempo de 

tratamento, foram descritas as variáveis: forma clínica meníngea, AIDS e esquema 

de tratamento II, segundo o tempo de tratamento que foram agrupados em períodos 

de 6.1 a 7.0; 7.1 a 8.0; 8.1 a 9.0; mais de 9.1 meses (Tabela 17). 

No período em estudo, o tempo de tratamento preconizado pelo PCT para os 

casos de meningite tuberculosa (Esquema II) e de associação tuberculose e portador 

de HIV ou paciente com AIDS previsto era de 9 meses. 

Dos 62 pacientes que tiveram o resultado de cura, após seis meses de 

tratamento, 14 (22,58%) tiveram pelo menos uma das variáveis presentes, 34 

(54,83%) não estavam relacionados a nenhuma dessas variáveis e 14 (22,58%), além 

de terem a informação do item AIDS ignorado, não estavam relacionados a nenhuma 

outra variável, impossibilitando a sua análise. 

A Tabela 17 apresenta a freqüência das variáveis presentes entre os pacientes 

que curaram no tempo maior que seis meses.  

 

 

 



TABELA 17 – Distribuição dos pacientes curados em mais de 6.0 meses, 
segundo as variáveis: Forma meníngea; Esquemas II e AIDS 

TEMPO VARIÁVEIS 
6.1 a 7.0m 7.1 a 8.0 m 8.1 a 9.0 m + 9.1 m Total 

Forma 
meníngea 

- - - 02 02 

Esquema II - - - 01 01 
AIDS 02 - 03 07 12 
Total 02 - 03 10 15 

 

Em relação à forma meníngea, observou-se que um caso fazia o Esquema II 

conforme preconizado pelo PCT e obteve a cura no tempo próximo do esperado (9.4 

meses). O outro caso apresentava mais de uma forma clínica (pulmonar, meníngea e 

miliar), fazia o Esquema I com prorrogação para nove meses, conforme decisão 

médica e obteve a cura em 12.1 meses de tratamento. 

Em relação aos 12 casos de co-infecção pelo vírus HIV curados em mais de 

6.0 meses, apesar do serviço em estudo, nos anos de 1998 e 1999, seguir a 

recomendação do PCT no tratamento de 9 meses para esses casos, foram 

identificados nessa população, dois casos de AIDS tratados no período inferior ao 

tempo previsto pelo Programa, de 6.1 a 7.0 meses. Três pacientes co-infectados 

fizeram o tratamento no tempo recomendado. Sete tiveram um prolongamento no 

tempo, sendo que quatro curaram entre 9,2 e 9,8 meses o que pode ser explicado 

pelas interrupções eventuais sem maiores conseqüências, e três entre 12,6 e 17,7 

meses, todos de difícil adesão ao tratamento e várias interrupções durante todo o 

processo de cura. Essa descontinuidade levou ao prolongamento do tempo de 

tratamento, podendo ter resultado em resistência, falência, abandono ou mesmo 

óbito. 

Conforme as Tabelas 8 e 9, pode-se observar que do total de pacientes 

curados, entre a faixa etária de 0-19 anos, nove (56,25%) curaram até 6 meses e sete 



(43,75%) após 6.1 meses; de 20 a 64 anos, 31 (38,3%) e 49 (60,49%), 

respectivamente e de 65 e mais, um (12,5%) e seis (75%), respectivamente. Quanto 

ao sexo, 42 (60%) homens e 20 (57,14%) mulheres curaram após 6 meses. 

Segundo o estudo realizado por Gonçalves et al. (1999), a adesão analisada 

do ponto de vista do doente, apontando para as conexões entre sua fase de vida, via 

categoria gênero e o resultado final do tratamento, mostrou que os homens mais 

jovens têm, aparentemente, preocupações mais diluídas sobre a doença e aderem 

menos às recomendações médicas. Na grande maioria, entendem que uma vez 

cessados os sintomas da doença estão, se não totalmente, quase curados. Alegam que 

os medicamentos são em grande quantidade e que provocam efeitos colaterais. 

Em relação ao sexo, os autores encontraram que para todas as mulheres, a 

necessidade e o desejo de cura, quando as sensações desagradáveis se intensificam, 

fazem com que superem as sensações desagradáveis dos medicamentos, aderindo 

melhor ao tratamento. Observa-se neste estudo que tanto os homens (57,14%) quanto 

as mulheres (60%) prolongaram o tempo de tratamento. 

Em relação ao grau de escolaridade e à ocupação, os resultados encontrados 

no estudo de Ribeiro (1993) mostram que os “indivíduos de baixa escolaridade”, na 

ausência de informação, constituem-se em uma categoria de maior risco para não-

adesão”. Além disso, outros fatores de risco relacionados aos doentes foram 

destacados, tais como: o trabalho sem vínculo empregatício; a falta de estruturação 

familiar; o morar só; história passada de tratamento de tuberculose e abandono. 

Pode-se observar neste estudo que tanto os indivíduos de nível superior 

quanto os indivíduos sem escolaridade tiveram o resultado esperado no tempo 



preconizado. Quanto à variável ocupação, constatou-se que mesmo aqueles que 

ocupavam uma posição superior tiveram um prolongamento no tempo da terapêutica. 

A Tabela 12 revela que cinco pacientes estavam na condição de retratamento 

e todos tiveram um tempo de tratamento maior que o preconizado. Esse dado 

evidencia que os casos de retratamento podem ser um fator de risco para o não-

cumprimento correto da terapêutica, prolongando o tempo de tratamento e exigindo 

uma maior atenção e acompanhamento desses doentes a fim de detectar problemas e 

acionar mais rapidamente as medidas para sua correção, como por exemplo, evitar 

interrupções, o uso inadequado de medicamentos, falhas nas freqüências às consultas 

médicas, ou mesmo o abandono do tratamento. 

Em relação ao tipo de tratamento dos pacientes curados, 82 (78,1%) estavam 

submetidos ao TA, 10 (9,52%) ao TS e 13 (12,38%) ao TA seguido do TS. 

Observou-se que o TS não garantiu a cura em seis meses. Pelo contrário, dos 10 

pacientes em TS, sete tiveram um tempo de tratamento superior ao preconizado. 

No estudo de Reigota (2001), realizado em  Bauru - SP, os resultados 

mostram que mais de um terço dos doentes entrevistados interrompeu a medicação 

por alguns dias durante o tratamento, mesmo estando parte deles acompanhados em 

TS. Mostrou também que o abandono no grupo de doentes acompanhados em 

tratamento TA foi significativamente maior do que no grupo acompanhado em TS, 

apesar de os primeiros  doentes em TS serem justamente aqueles com maior 

dificuldade de adesão. A autora afirma que essa realidade mostra a necessidade de 

buscar novas formas de abordagem dos doentes, no intuito de tentar minimizar essa 

forma subliminar de abandono, que pode ser responsável por uma resposta menos 

favorável à terapia, por algumas recidivas e até pela possível evolução para a 



multirresistência. Conclui manifestando  que a taxa de abandono está muito elevada e 

entende que o TS não deve ser considerado a única solução para a problemática da 

tuberculose, mesmo que propicie aos serviços repensarem suas práticas em busca de 

novas formas de controle do abandono e redução da multirresistência. 

No estudo de Dalcolmo (2000), apesar de não ter sido comprovada a hipótese 

de que um esquema supervisionado de tratamento resultaria em maior efetividade 

numa situação de rotina de assistência à tuberculose urbana no Brasil, a autora 

ressalta que estratégias como DOTS, ou suas variantes, deverão ser desenvolvidas e 

aprimoradas a partir da observação das melhores práticas em saúde, da vasta 

literatura e ensaios clínicos publicados, da análise de resultados de programas de 

controle da tuberculose nos últimos trinta anos e, em última análise, do respeito às 

situações culturais locais. 

Pôde-se observar, ainda, que as interrupções na terapêutica devido às 

intercorrências patológicas foram eventuais, prolongando o tempo de tratamento para 

até 9.0 meses. Os outros 11 casos de intercorrências, no período maior que 9.0 

meses, deveram-se principalmente a obstáculos relacionados ao paciente, tais como: 

a negligência do doente ao regime de medicação prescrito deixando de comparecer 

na data agendada para o atendimento, ficando sem medicação; a não-ingestão das 

drogas, interrompendo o tratamento por terem viajado ou se sentindo curado. 

Os dados obtidos neste estudo evidenciaram também que dos nove pacientes 

que faziam uso de bebida alcoólica, sete tiveram um tempo de tratamento maior que 

seis meses e dos 92 que não o faziam, 52 apresentaram um tempo prolongado de 

tratamento. Segundo Perini (1998), o alcoolismo e HIV/ AIDS formam um outro 



conjunto de condições ligadas ao comportamento de grupos específicos, levando ao 

não-cumprimento terapêutico. 

No estudo caso-controle de Albuquerque et al. (2001) com 297 pacientes do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco entre 1994 e 1999, 

identificou-se que o hábito de ingerir bebida alcoólica, a co-infecção pelo HIV, a 

história de tratamento anterior e a presença de resistência a duas ou mais drogas 

constituíram-se em fatores prognósticos independentes para o insucesso do 

tratamento da tuberculose pulmonar bacilífera entre os indivíduos estudados. 

Neste estudo, encontramos como questões de ordem mais geral, a história de 

tratamento anterior, intercorrências patológicas, AIDS, alcoolismo e a negligência do 

doente ao regime de medicações prescrito. Tais fatores contribuíram para o não-

cumprimento correto da terapêutica, prolongando o tempo de tratamento. 

 

4.5.2. Resultado de tratamento: não-cura (abandono, mudança de diagnóstico, 

transferência e óbito) 

 

Alguns obstáculos à regularidade do tratamento referentes ao paciente, à 

medicação e, até mesmo, à organização do serviço de saúde poderiam estar 

relacionados ao não-cumprimento correto do esquema terapêutico e poderiam se 

apresentar sob diferentes formas e graus, podendo levar a um prolongamento no 

tempo de tratamento e provavelmente à falência, resistência, abandono ou até mesmo 

óbito. 



Do total de 35 pacientes que não curaram, nove (25,71%) não curaram após 6 

meses de tratamento (03 abandonos; 03 óbitos; 02 mudanças de diagnóstico e 01 

transferência). 

Em relação ao abandono, do total de cinco pacientes que abandonaram o 

tratamento, três o fizeram no tempo maior que seis meses. Na caracterização do 

perfil desses pacientes observou-se que todos eram do sexo masculino, da faixa etária 

de 23-34 anos de idade; da baixa escolaridade e pequeno poder aquisitivo (01 

desempregado e 02 serviços braçais). Todos tinham a forma pulmonar e faziam o 

Esquema I. Um paciente estava em retratamento após abandono. Em relação ao tipo 

de tratamento, nenhum fazia o TS. Um caso apresentou algumas intercorrências 

patológicas durante o tratamento e um era alcoólatra. 

Fazendo-se uma breve análise de alguns desses casos, observou-se que um 

estava em retratamento após abandono e fazia uso de bebida alcoólica, prolongando 

o tempo para 6,5 meses sem obter a cura. No estudo de Oliveira & Moreira Filho 

(2000), a avaliação da seqüência do reinício de tratamento mostrou elevado 

abandono, atingindo 63% entre os que já haviam anteriormente desistido do 

tratamento. Verificou-se ainda que o alcoolismo merece destaque como patologia 

associada à tuberculose, tendo acometido metade dos pacientes com antecedente de 

abandono. São descritos baixos níveis de adesão nesse grupo, com elevada 

probabilidade de progressão para doença cavitária crônica (Rudoy, 1997). Nesse 

caso, pode-se destacar também que o abandono ao tratamento pode estar relacionado 

ao fato de o doente ter se cansado de tomar remédio, uma vez que o mesmo estava no 

programa há 6,5 meses, acrescenta-se a isso, a condição de retratamento da doença. 



Quanto maior o tempo do tratamento, maior é a probabilidade de abandono (Perini, 

1998). 

Em um outro caso de abandono, apresentava-se registrado no prontuário, um 

paciente usuário de drogas, “rebelde” ao tratamento e com algumas intercorrências 

patológicas como: urticária e dor no estômago. Apesar desse paciente ter tomado até 

a quarta cartela de medicamentos, as várias interrupções, no decorrer da terapêutica, 

fizeram com que prolongasse o tempo de tratamento para 6.9 meses. 

É fundamental, portanto, que o profissional de saúde garanta as condições 

básicas para o êxito do tratamento. Na oportunidade, a equipe de saúde, além de 

conscientizar o paciente da importância de sua colaboração no tratamento, estabelece 

com ele uma relação de cooperação mútua, orientando-o em relação à doença; 

duração do tratamento prescrito; importância da regularidade no uso das drogas; 

graves conseqüências advindas da interrupção ou abandono do tratamento. 

Identificou-se que todos os casos de abandono com um tempo de tratamento 

maior que seis meses estavam relacionados à irregularidade do paciente (hábito de 

ingerir bebida alcoólica, o uso de drogas e a negligência do doente ao regime de 

medicação prescrito) e/ou ao tratamento (história de tratamento e abandono anterior e 

intercorrências patológicas provavelmente relacionadas aos efeitos colaterais das 

drogas). Ambos se constituíram em fatores prognósticos independentes para o 

insucesso do tratamento da tuberculose pulmonar bacilífera entre os indivíduos 

estudados. 

Em relação aos óbitos, do total de cinco, três foram a óbito após seis meses. 

Nenhum teve a tuberculose como causa básica. Entre os óbitos de tuberculose por 

outras causas estavam: a AIDS e a insuficiência respiratória. Todos estiveram 



internados no hospital em algum momento do tratamento e todos tinham um motivo 

que justificasse a internação. 

Um caso estava em retratamento após abandono, fazia Esquema especial e 

tinha o TS. Durante o tratamento teve várias intercorrências patológicas como: 

fraqueza, dor nas costas, tosse, inapetência, diarréia, perda de peso e meningite sendo 

internado no hospital. A impossibilidade de ingerir medicamentos influenciou na 

interrupção do tratamento, prolongando o tempo de tratamento para 9,2 meses e indo 

posteriormente a óbito o qual teve a influência da AIDS, ficando a tuberculose como 

causa associada. 

Nesses três casos observou-se que as intercorrências patológicas e internações 

estiveram diretamente relacionadas à interrupção do tratamento e conseqüente 

prolongamento no tempo de tratamento levando ao óbito. 

A mudança de diagnóstico após a instalação do tratamento ocorreu em cinco 

(3,57%) dos casos. Essa ocorrência pode ser atribuída à falta de confirmação 

bacteriológica dos casos, sendo que dois ocorreram após os seis meses previstos para 

o tratamento. Essa situação é prejudicial para o doente, pois além de ter o diagnóstico 

correto retardado, tomou desnecessariamente medicamentos que podem gerar efeitos 

colaterais. 

As 20 transferências ocorreram durante todo o período em estudo, sendo a 

maior parte nos primeiros meses (75%). Dessas, apenas uma teve a transferência 

quando estava com 8,3 meses de tratamento. Durante o tratamento houve 

intercorrências patológicas relacionadas aos efeitos das drogas, como dores 

articulares, e havia doença mental. Quando estava na sexta cartela de medicamentos 



foi transferido para o hospital por impossibilidade de deambulação, fraqueza e 

distúrbios psíquicos. 

No estudo de Almeida et al. (1995), observou-se que do sétimo ao décimo 

segundo mês foram informados 525 casos (34,95%) de abandono e destes, 122 

(23,24%) com tempo maior do que nove meses. A mudança de diagnóstico após a 

instalação do tratamento ocorreu em 58 (1,08%) dos casos, sendo que cinco (8,62%) 

ocorreram após seis meses, quando o esquema estava quase completo. Em relação ao 

óbito e à transferência, verificaram que tais eventos ocorreram nos primeiros meses 

de tratamento. 

Confirma-se, portanto, que neste estudo, as intercorrências podem ocasionar 

desvios como o não-cumprimento do esquema terapêutico, aumentando o tempo de 

tratamento, o risco de abandono e até mesmo o óbito. 

Segundo Dalcolmo (2000), assegurar a regularidade na tomada de 

medicamentos tem sido, desde os primórdios da quimioterapia antituberculose, o 

ponto crítico para o sucesso dos regimes terapêuticos testados e, em última análise, 

para a modificação dos padrões de transmissão da doença. 

A questão primordial acerca da adesão é fazer com que o doente se sinta 

suficientemente estimulado para desenvolver um "comportamento" apropriado, 

fazendo com que seja consciente e responsável sobre a sua própria saúde. Este 

"estímulo" ao doente deve ser proveniente da família e reforçado pela equipe de 

saúde. 

Além disso, o acompanhamento dos doentes pode detectar problemas e 

acionar mais rapidamente as medidas para sua correção, como, por exemplo, evitar 

as interrupções e o abandono do tratamento, uso inadequado de medicamentos, a 



falta de baciloscopia de controle e falhas nas freqüências às consultas médicas. É 

importante a construção de um processo permanente que aprimore as ações 

desenvolvidas, buscando uma cumplicidade cada vez maior com o cliente, 

garantindo a sua individualização e resultados mais efetivos. 

 

4.6. O tempo de tratamento da tuberculose e o critério de registro adotado pelo 

Programa em estudo 

 

A utilização do Programa Epi-Info possibilitou relacionar vários resultados 

importantes e não previstos para o estudo. Observou-se uma discordância em relação 

ao tempo de tratamento da tuberculose medida através da diferença entre data da 

última e da primeira ingestão do medicamento, com o mês de término do tratamento 

registrado no prontuário dos pacientes que obtiveram alta por cura. Desconsiderando-

se aqueles com uma diferença menor que 0,5 mês, observa-se que a diferença variou 

de 0,6 a 8,7meses (TABELA 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 18 - Distribuição dos casos curados de tuberculose do NGA de 
Rib. Preto no período de 1998 a 1999, segundo o tempo de tratamento da 
tuberculose e o mês de término do tratamento registrado no prontuário 
Mês de término do 

tratamento registrado no 
prontuário 

Tempo de tratamento (em 
meses) 

Diferença 

6 6,6 0,6 
12 12,6 0,6 
6 6,7 0,7 
9 9,7 0,7 
9 9,8 0,8 
6 6,9 0,9 
6 7,1 1,1 
9 10,1 1,1 
9 10,2 1,2 
6 7,4 1,4 
9 10,6 1,6 
10 12,3 2,3 
6 8,4 2,4 
6 8,7 2,7 
9 11,8 2,8 
9 17,7 8,7 

 

O mês de término do tratamento registrado no prontuário altera o tempo real 

de tratamento da tuberculose, uma vez que essa anotação é feita segundo a cartela de 

medicamentos concluída pelo paciente. Se o paciente deixa de tomar cinco 

medicamentos da primeira cartela, 15 da segunda e mais cinco da terceira, segundo o 

registro no prontuário, o paciente estará no terceiro mês de tratamento, uma vez que 

ele está na terceira cartela, e na verdade, o mesmo estará com 03 meses e 25 dias de 

tratamento. Se esse paciente persistir no não-cumprimento terapêutico durante todo o 

tratamento, ao final da sexta cartela, terá um tempo de tratamento superior ao 

preconizado pelo PCT, podendo resultar em falência, resistência, abandono ou até 

mesmo óbito. 



Neste estudo, dos 72 pacientes que concluíram as seis cartelas de 

medicamentos, 33 (45,83%) não fizeram o tratamento em seis meses, o tempo variou 

entre 6,1 e 8.7 meses. 

O não-cumprimento do esquema terapêutico, seja pelo esquecimento eventual 

ou pela interrupção intencional (ou não) periódica e/ ou intermitente do tratamento, 

está relacionado ao prolongamento no tempo de tratamento dos pacientes que 

curaram em um período acima de seis meses. 

Quando o doente maneja a quantidade diária ingerida, em função de suas 

sensações corporais, aliadas aos eventos de seu dia-a-dia, ou deixa de tomar alguns 

medicamentos por qualquer outro motivo, os dias que o doente deixa de tomar as 

medicações vão se acumulando, prolongando o tempo de tratamento. E isso deve ser 

considerado pela equipe de saúde, pois o paciente pode tornar-se “crônico”, tanto da 

doença, quanto do serviço. 

Em relação a alguns pacientes que reiniciaram o tratamento, é importante 

destacar que no serviço de saúde em estudo é procedimento-padrão reiniciar o 

esquema atual de tratamento como primeiro mês. Considera-se o tratamento anterior, 

porém em relação ao tempo de tratamento não há uma continuidade no registro. Essa 

“omissão” altera a idéia do tempo de tratamento da doença, podendo inserir uma 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Enquanto no prontuário do 

paciente está registrado o término do tratamento no nono mês, o cálculo da diferença 

entre a data da última e da primeira medicação resultou em 17,7 meses, neste estudo. 

O paciente tinha prescrição médica de seis meses de tratamento, devido à 

irregularidade ao tratamento, foi reiniciado o Esquema I e prolongado, por decisão 

médica, até o nono mês de tratamento. Dentre suas características, destacam-se: caso 



novo de tuberculose pulmonar, inicialmente fazia o TA passando posteriormente para 

o TS, teve algumas intercorrências patológicas durante o tratamento como: anorexia, 

dores musculares e mal-estar e fazia uso de bebida alcoólica. No tempo de 17,7 

meses, o paciente interrompeu várias vezes o tratamento. 

O mês de término do tratamento registrado no prontuário, na maioria das 

vezes, é menor que o real tempo de tratamento da tuberculose medido através da 

diferença entre a data da última e da primeira ingestão do medicamento. 

Diante dessa situação, há necessidade da implementação de uma 

sistematização nas anotações dos registros que evitem que a “omissão” altere a idéia 

do tempo de tratamento da doença, podendo inserir uma declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita. 

O tempo de tratamento da tuberculose deve coincidir com o mês de término 

do tratamento registrado no prontuário, para que seja facilmente visualizado e 

analisado pela equipe de saúde o real tempo de tratamento da doença entre os 

pacientes inscritos no PCT e, assim, poder implementar procedimentos diferenciados 

de acompanhamento, de forma a fortalecer o controle e o combate à tuberculose em 

nível local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

 

 

Os resultados obtidos junto aos prontuários e fichas de notificação de 

pacientes inscritos no PCT do NGA-59 do município de Ribeirão Preto-SP, no 

período de janeiro/ 1998 a dezembro/ 1999, permitem as seguintes conclusões: 

 

• Alguns obstáculos à regularidade do tratamento referentes ao paciente, 

à medicação e até mesmo, à organização do serviço de saúde podem 

estar relacionados com o não-cumprimento correto do esquema 

terapêutico e apresentam-se sob diferentes formas e graus, 

aumentando o tempo de tratamento, o risco de abandono e até mesmo 

o óbito. 

• Em relação à cura, 39,05% curaram em até 6 meses; 39,05% entre 6,1 

- 9 meses; 20% em mais de 9 meses e 1,9% foi ignorado. Identificou-



se que a história de tratamento anterior, intercorrências patológicas, 

AIDS e alcoolismo contribuíram para o não-cumprimento correto da 

terapêutica, prolongando o tempo de tratamento entre os indivíduos 

curados. Quanto ao tempo de tratamento dos pacientes que não 

evoluíram para a cura, nove (25,71%) não curaram após 6 meses de 

tratamento (03 abandonos; 03 óbitos; 02 mudanças de diagnóstico e 

01 transferência). 

• Comparando-se o mês de término do tratamento registrado no 

prontuário e o tempo de tratamento da tuberculose dado pela diferença 

entre a data da última e da primeira ingestão do medicamento, 

observou-se que o dado registrado no prontuário altera o tempo real de 

tratamento da tuberculose, uma vez que essa anotação considera como 

um mês de tratamento, a contagem do término de uma cartela de 

medicamentos concluída pelo paciente, que pode ter duração de mais 

de 30 dias. 

• O mês de término do tratamento registrado no prontuário, na maioria 

das vezes, é menor que o real tempo de tratamento da tuberculose. 

Neste estudo, dos 72 pacientes que concluíram as seis cartelas de 

medicamentos, 33 (45,83%) não fizeram o tratamento em seis meses, 

o tempo variou entre 6,1 e 8.7 meses. 

• A dificuldade de coletar dados e de localizar os prontuários dos 

pacientes que foram submetidos ao esquema de tratamento, em anos 

anteriores, mostra aspectos relacionados à organização do serviço de 

saúde local, evidenciando a dificuldade da equipe de saúde e gerência 



da unidade de saúde em priorizar, no conjunto de atividades, o sistema 

de registro e informação, expresso pelo preenchimento incompleto das 

fichas de notificação e das folhas de evolução médica e de 

enfermagem dos prontuários de pacientes, sugerindo uma maior 

atenção do serviço para esse problema e melhor esclarecimento aos 

trabalhadores de saúde sobre a precisão dos dados a serem 

informados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 6 

 

Considerações finais 

 

O não-cumprimento de um esquema terapêutico pode se apresentar sob 

diferentes formas e graus. Essa descontinuidade e suas ligações com os fatores de 

irregularidade ao tratamento, relacionadas ao paciente, à medicação e/ ou à 

organização do serviço, podem prolongar o tempo de tratamento da tuberculose. 

O conhecimento preciso do registro do tempo de tratamento da doença 

constitui-se um dos principais campos de organização dos serviços e avaliação da 

assistência prestada pelo PCT, que auxilia na escolha de intervenções a serem 

propostas e implementadas com base na situação encontrada. 

Portanto, considera-se importante uma mudança no critério do cálculo do 

tempo de tratamento da tuberculose apresentada nos resultados deste estudo. 
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