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RESUMO 

 
A tuberculose ainda prevalece no cenário epidemiológico mundial e nacional 
e sua permanência relaciona-se a vários processos, dentre os quais, as 
desigualdades sociais. A adesão ao tratamento é um aspecto chave para o 
controle da doença, já que contribui para a diminuição da multirresistência 
aos fármacos e para o decréscimo da mortalidade. Em função desse 
panorama que evidencia ainda, a ineficácia dos programas de controle, a 
Organização Mundial da Saúde-OMS propôs um novo marco para controle 
da enfermidade, introduzindo a Estratégia do Tratamento Diretamente 
Observado-DOTS ou Tratamento Supervisionado (TS). Dada a carência de 
estudos qualitativos sobre o tema no Município de São Paulo, este estudo 
teve como objetivos: identificar os significados que trabalhadores da saúde 
manifestam em relação à tuberculose, à adesão ao tratamento e ao 
Tratamento Diretamente Supervisionado; identificar as potencialidades e os 
limites da estratégia DOTS numa região do Município de São Paulo; além de 
apontar alternativas que contribuam no aprimoramento do Programa de 
Controle da Tuberculose. Após aprovação do projeto por Comitê de Ética em 
Pesquisa, foram entrevistados 15 trabalhadores da saúde da Subprefeitura 
da Sé da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, de agosto a 
dezembro de 2004, por meio de roteiro semi-estruturado. O estudo foi 
conduzido sob o referencial da Hermenêutica-dialética, tendo sido aplicada 
técnica apropriada de análise de discurso. Os achados revelam persistência 
de preconceito, com impacto sobre a assistência e à adesão. Observou-se 
que  esta ultima é influenciada por processos relacionados ao doente (que 
se referem à sua inserção social), aos serviços de saúde (principalmente 
quanto à acessibilidade e comunicação com os usuários). A DOTS é 
apreendida como estratégia que contribui na adesão ao tratamento, ainda 
que apresente algumas limitações, como a falta de flexibilidade em sua 
operacionalização em algumas unidades de saúde, assim como a 
irregularidade dos incentivos. Entretanto, aponta-se sua importante 
potencialidade, que se revela na perspectiva da formação de vínculo entre o 
doente e o trabalhador de saúde. Assim, propõe-se o DOTS como interface 
de encontro e conversa entre trabalhadores e usuários, no âmbito 
institucional e territorial, o que possibilita a identificação de necessidades de 
saúde, assim como o encaminhamento de intervenções apropriadas.  

Unitermos: Tuberculose (tratamento) 2. Controle de doenças transmissíveis 
3. Relações profissional-paciente.  
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The treatment directly observed ,SST,(Strictly Supervised Treatment") and 
the adhesion to the treatment of tuberculosis:Meanings to health workers of 
units at the central region of the municipality of Sao Paulo, São Pablo City – 
Brazil. 

                                        ABSTRACT 

Tuberculosis still remains in the national and world-wide epidemiological 
scene and its permanence becomes related to some processes, amongst 
others, the social inequities. The adhesion to the treatment is a key aspect 
for the control of the disease given the fact that it contributes to the reduction 
of the multi-resistance to the pharmacotherapy and to decrease the mortality.  
In function of this panorama that still evidences, the inefficacy of the control 
programs, the World Health Organization (WHO) proposes a new frame in 
order to control the disease, introducing the Strategy Observed Treatment 
(DOTS) or Strictly Supervised Treatment (SST). Given the lack of qualitative 
studies about this issue in the municipality of Sao Paulo, this study has as 
objectives: to identify the meaning that health workers express in relation to 
tuberculosis the adhesion to treatment, and Strictly Supervised Treatment; to 
identify the potential and limitations of the strategy in a region of the 
municipality of Sao Paulo; at the same time to point alternatives that 
contribute to the improvement of the Program of Control of Tuberculosis. 
After approval of the project by the Committee of Ethics in Research, 15 
health workers of the Secretary of Health of the City of São Paulo were 
interviewed, from August to December 2004, by means of a half-
structuralized survey. 

The study was lead under the referential of the hermeneutics dialectic 
applying an appropriate technique of speech analysis. The findings disclose 
the persistence of preconception, which shows an impact on the assistance 
and to the adhesion to the treatment. It was noticed that these findings are 
influenced by related processes to the ill person (which refers to their social 
insertion), and to the health services (mainly related to the accessibility and 
the communication with the users). The SST is understood as an strategy 
that contributes to the adhesion to the treatment, but still presents some 
limitations, as for example as the lack of flexibility in its operationalization in 
some health units, as well as the irregularity of the incentives. Meanwhile its 
important potential is pointed which reveals itself in the perspective. 
However, its important potentiality is pointed, that if disclosed in the 
perspective of the conformation of a bond between the ill person and the 
health worker. 

Thus, the SST is considered as an interface of meeting and colloquy 
between health workers and ill people at the institutional and territorial scope, 
which makes possible the identification of health necessities, as well as the 
guiding of appropriate interventions. 

Terms: tuberculosis; adhesion to the treatment; SST; supervised treatment; 
social representations; health-illness, primary attention in health. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente estudo integra linha de pesquisa que se refere ao estudo 

da categoria analítica adesão, e foi desenvolvido visando contribuir para a 

produção do conhecimento na área, dada a limitação de investigações sobre 

a implementação do DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course), no 

Município de São Paulo, especialmente na região onde é bastante 

significativa a prevalência da doença: a região da Sé. 

Ademais, é desdobramento de uma série de outros estudos 

(Bertolozzi 1991, 1998, 2005), que vem adensando a constituição da 

categoria adesão. Através desses estudos, a autora tem advogado que a 

adesão ao tratamento transcende a ordem biológica tradicional, referindo-se 

a aspectos que incluem a forma como o individuo concebe a enfermidade, 

assim como se relaciona ao seu lugar ocupado na sociedade e à forma de 

organização dos serviços de saúde. Ainda, em 2002, em estudo de 

Mestrado para analisar a vulnerabilidade programática da tuberculose, numa 

Unidade Básica de Saúde do Distrito Sanitário do Butantã, constatou-se a 

ausência de execução da DOTS, ao mesmo tempo em que a taxa de 

abandono do programa de controle, era de 23% (Muñoz Sanchez, 2003). 

Tendo em vista a difusão da estratégia do Tratamento Diretamente 

Supervisionado (DOTS) no Brasil, com a finalidade de melhorar os 

indicadores de morbi-mortalidade em relação à tuberculose e, em função da 

hipótese de que a estratégia, ao apoiar a adesão ao tratamento pode se 

constituir como uma possibilidade de escuta às necessidades de saúde, o 

presente estudo buscou analisar os significados que os trabalhadores da 

saúde apresentam sobre a tuberculose, a adesão ao tratamento, e à 

estratégia do Tratamento Diretamente Supervisionado-DOTS e a influência 

deste na adesão ao tratamento. Também buscou identificar as 

potencialidades e limitações da estratégia DOTS, além de apontar 

alternativas que contribuam para o desempenho do Programa de Controle 

da tuberculose.  

A situação da tuberculose no cenário brasileiro e a difusão da 

estratégia no País, no sentido de melhorar os indicadores de morbi-



 

mortalidade, justificam a realização do estudo, buscando aprimorar as ações 

que integram o Programa de Controle de Tuberculose e as práticas de 

saúde de modo geral. Destaca-se ainda, a importância do estudo para a 

Enfermagem, uma vez que a participação dessa categoria nas ações de 

assistência e de vigilância epidemiológica tem sido fundamental para a 

mudança dos perfis epidemiológicos. 
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1 PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

O objeto deste estudo está focalizado nos significados expressos por 

trabalhadores de Unidades Básicas de Saúde da Coordenadoria de Saúde 

Sé da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo-Brasil, com relação à 

tuberculose, ao DOTS e como tais significados acabam por corporificar a 

adesão ao tratamento da tuberculose.  

Com a finalidade de interpretar a magnitude da enfermidade, 

inicialmente mostrar-se-ão dados epidemiológicos que evidenciam a 

situação da doença em âmbito mundial e nacional. 

1.1 SITUAÇÃO DA TUBERCULOSE EM ÂMBITO MUNDIAL 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um terço da 

população mundial encontra-se infectada atualmente. No ano 2004, a taxa 

mundial de tuberculose registrou um incremento do 0,6%. Ainda em 2005, 

houve 8,8 milhões de casos novos da doença e 1,6 milhões de óbitos. Nesse 

mesmo ano, a taxa de incidência se manteve estável, embora o número 

absoluto de casos novos continue aumentando, principalmente devido à sua 

situação nas regiões da África, mediterrâneo oriental e Ásia suloriental, 

(World Health Organization – WHO, 2006, 2007). 

Ainda nesse período, a detecção mundial de casos foi de 60%, aquém 

da meta de 70%, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde e o 

sucesso do tratamento foi de, aproximadamente, 84% (WHO, 2007). 

Outros dados que revelam a dimensão da doença evidenciam que 

entre 5% a 10% das pessoas infectadas pelo bacilo da tuberculose 

desenvolvem a enfermidade, destacando-se que as pessoas infectadas pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) apresentam maior probabilidade de 

que isso ocorra. Na ausência de tratamento, uma pessoa com tuberculose 

ativa pode infectar, em média, entre 10 a 15 pessoas por ano. O bacilo pode 

permanecer em estado de latência por muito tempo no organismo e pode 
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ativar-se, a depender das condições de imunogenicidade do portador 

(Braunwald, Kasper, Fauci, 2005).  

Os grupos sociais com precárias condições de vida são os mais 

afetados. À exemplo disso, 80% de todos os casos e mortes ocorrem nos 

países subdesenvolvidos (WHO, 2006), o que corrobora a assertiva de que a 

doença é produto das condições de vida e trabalho, assim como da forma 

como as políticas de saúde têm sido estruturadas para responder ao 

problema (Bertolozzi 1998; Organización Panamericana de la Salud - OPAS, 

2005; Bothamley, 2006).  

Também nos paises desenvolvidos, a doença tem sido considerada 

como questão re-emergente de saúde pública (WHO, 2004). Nesses países, 

a prevalência da enfermidade está focalizada nos grupos sociais que 

apresentam maior potencial de vulnerabilidades, em função de sua inserção 

no processo de produção e reprodução social. 

Entretanto, Buchanam (1997), ao buscar justificar o ressurgimento da 

tuberculose na década de 90, nos Estados Unidos de América (EUA), atribui 

esse fato às falhas do programa de controle, assim como aos limitados 

recursos financeiros que o governo local, federal e estatal designaram ao 

mesmo. 

Na América Latina, a tuberculose continua a ser uma importante 

questão de saúde pública. Verifica-se que a doença se distribui de forma 

desigual na Região: há paises com Taxas de Incidência (TI) maiores que 85 

por 100.000 habitantes, como Haiti, Bolívia, Equador e Peru; países com TI 

maior que 50 e menor que 84, como: Brasil, Guatemala e Paraguai; países 

com TI entre 25 a 49, como Argentina, Colômbia, Venezuela e Uruguai; e, 

países com TI menor que 24, como Chile, Cuba, Porto Rico e Canadá, entre 

outros (WHO, 2007). 

A América Latina é uma das regiões que devem cumprir as metas 

estabelecidas pela OMS para o ano 2015, que se referem à redução das 

mortes e da prevalência da doença em 50%. No entanto, os obstáculos para 

cumprir essas metas não podem ser deixados de lado. A pobreza, a 

expansão do VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), a tuberculose 
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multidrogarresistente, são situações, dentre outras, que se apresentam 

como um desafio para o controle da enfermidade (OPS, 2006).  

Veja-se, agora, como se mostra, no Brasil, a situação da enfermidade.  

1.2 SITUAÇÃO DA TUBERCULOSE NO BRASIL 

O último Informe Global de Tuberculose apresentado pela OMS, no 

ano 2007, cita que o Brasil ainda não atinge a meta estabelecida em relação 

à cura de doentes (85%) e, tampouco, a meta relativa à detecção de 70% de 

casos novos. O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 

80% do total de casos de tuberculose mundial (WHO, 2007). 

A doença prevalece no grupo de adultos jovens, entre 20 e 40 anos, 

que corresponde à faixa que integra o contingente da força de trabalho 

economicamente ativa, sendo mais afetadas as pessoas do sexo masculino. 

A forma pulmonar é a predominante (cerca de 80%), à exemplo do que 

ocorre no cenário mundial (Boletim Epidemiológico, 2005; WHO, 2006). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde o total de casos novos, em 

2005 era de 111.060 e a prevalência do HIV em adultos portadores de 

tuberculose, na faixa de 15 a 49 anos era de 14% (WHO, 2007). 

Outro dado relevante refere-se à sua distribuição geográfica. Em 

2006, a região Norte apresentou TI de 51,1 por 100.000 habitantes; a 

Nordeste, 47,3; a Sudeste, 46,6; a Sul, 34,8; e, a região Centro-Oeste, 24,8. 

O País como um todo apresenta Taxa de Incidência de 44 por 100 mil 

habitantes (Brasil, 2006). 

Essa diferença repete-se no interior dessas regiões. Considerando-se 

a região Sudeste, por exemplo, a TI foi de 89,3 no Rio de Janeiro; 43,7 no 

Espírito Santo; 41,6 em São Paulo e 31,5 em Minas Gerais (Brasil, 2006). 

Em relação ao Estado de São Paulo, em 2005, ocasião em que os 

últimos dados eram disponíveis, e quando da realização do presente estudo, 

segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo, o 

número total de casos novos foi de 18.870 (CVE-SP, 2006). 
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Os últimos dados disponíveis, por ocasião da realização do presente 

estudo, mostram que quando se analisam os coeficientes de incidência no 

interior dos Distritos Administrativos, também observa-se a mesma 

heterogeneidade segundo a região. Tomando-se como base a região 

Centro-Oeste, o Brás apresentou 261,2; Pari 179,1; Bom Retiro 176,9; Sé 

169,1; República 166,5; São Miguel 158,2; Moema:18,7 e Alto de 

Pinheiros:18,0 (São Paulo  (cidade), 2002). 

Em 2004, a taxa total de cura no Município, segundo o Informe 

Epidemiológico do Município de 2006, foi de 48,8%, índice associado ao alto 

índice de abandono do tratamento, que apresentou taxa de 12,4%; 

incorporando, ainda, casos “sem informação” e transferências, o que coloca 

em evidência que o Programa de Controle da doença apresenta distorções 

em sua operacionalização. Tais taxas estão aquém da meta do Programa 

Nacional de Controle, que é de 85%. Registra-se, ainda, que o coeficiente de 

mortalidade foi de 3,47 por 100.000 habitantes, que correspondeu à 371 

óbitos no ano 2004 (São Paulo (cidade), 2006). 

Cabe ressaltar que as diferentes fontes de informação apresentam 

dados incongruentes em relação aos mesmos indicadores, o que leva a 

inferir sobre a existência de dificuldades na veiculação da informação da 

enfermidade o que, de igual forma, pode afetar o desenvolvimento de 

projetos apropriados de intervenção. 

Dando continuidade à problematização do objeto de estudo, veja-se, a 

seguir, a forma como têm sido instituídas as ações relativas ao Programa de 

Controle da Tuberculose no Brasil.  

1.3 O PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE-PCT 

A implementação do modelo econômico global de acumulação do 

capital tem se concretizado, na adoção gradual de políticas que, em geral, 

implicam no incremento das dívidas internas e externas e na reestruturação 

do Estado, sobretudo no que diz respeito à diminuição dos gastos sociais. 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

13

Tais reformas têm causado impacto negativo no processo de produção dos 

serviços de saúde que não se configura para responder às necessidades da 

população (Iriart,  Merphy e Waitzkin, 2001).  

No Brasil, a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

alicerçado nos pressupostos da universalidade, descentralização, e 

participação social, tem possibilitado o acesso aos serviços de saúde à 

maior parte da população brasileira, ainda com todas as dificuldades e 

barreiras impostas por tal modelo econômico, que preconiza a limitação 

importante do aporte financeiro do setor saúde. Mesmo anteriormente à 

implementação do SUS, as ações de controle da tuberculose integravam o 

Programa de Controle da Tuberculose. 

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é definido 

como um conjunto de ações descentralizadas, sob a responsabilidade de 

diferentes setores do Ministério da Saúde. Tem como propósito fundamental, 

promover o controle da tuberculose, a interrupção da transmissão da doença 

e a conseqüente diminuição dos riscos de adoecer e morrer pela 

enfermidade. O PNCT busca identificar precocemente todos os doentes e 

garantir seu tratamento completo.  

Toda a população do Brasil tem direito ao diagnóstico e tratamento 

contra a tuberculose, gratuitamente. O PNCT vigente para o período 2003 a 

2007, deve cumprir as metas mundiais de controle da tuberculose, ou seja, 

localizar, no mínimo 70% dos casos estimados anualmente e curar, no 

mínimo, 85% destes (Brasil, 2007). 

No ano 2004, o Ministério da Saúde reafirmava o compromisso do 

governo em relação ao controle da doença, destacando o DOTS como 

estratégia de intervenção. Esse compromisso evidenciava, ainda, a 

necessidade de integrar as ações contra a tuberculose ao Programa de 

Controle de Doenças Transmissíveis PN-DST/Aids, além de destacar a 

importância do envolvimento da comunidade nesse processo (Brasil, 2006).  

Um dos maiores problemas apontados no tratamento da tuberculose é 

a não adesão, com repercussão nos índices de incidência, mortalidade e de 

tuberculose multirresistente. Em 1996, por ocasião do lançamento do Plano 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

14

Emergencial para o Controle da Tuberculose, o Ministério da Saúde 

recomendou a implantação da Estratégia do Tratamento Supervisionado 

(DOTS), instituído em 1999 por intermédio do PNCT. Esta estratégia 

continua sendo uma das prioridades para atingir a meta de cura de 85% dos 

doentes, fortalecendo a adesão e diminuindo a taxa de abandono, buscando 

evitar o surgimento de bacilos resistentes e possibilitar o controle da 

enfermidade no País (Brasil, 2006). 

A estratégia DOTS está pautada em cinco pilares básicos: 

compromisso governamental, político e financeiro para o controle da doença; 

retaguarda laboratorial; a operacionalização do tratamento diretamente 

observado; sistema de informação apropriado; que evidencie a situação da 

enfermidade com fidedignidade; e fornecimento regular de medicação. 

Tal compromisso governamental é fundamental no fortalecimento da 

DOTS (Nunn et al., 2002). A OMS advoga que certas políticas de saúde 

podem melhorá-la, dotando-a de suporte apropriado em termos de 

financiamento e integrando a participação da comunidade local. Por outro 

lado, a própria OMS aponta obstáculos no controle da tuberculose, dentre os 

quais, a falta ou inadequada capacitação técnica dos recursos humanos, 

além das falhas na descentralização e na transferência de recursos (WHO, 

2002). 

A DOTS não se encerra como estratégia isolada, mas integra um 

processo mais complexo que se refere à adesão ao tratamento, tema que 

integrará o conteúdo do item que se segue. 

1.4 A ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

A não adesão ao tratamento é um dos principais obstáculos ao 

controle da tuberculose, contribuindo para aumentar a possibilidade de 

transmissão do bacilo, além da probabilidade de resistência aos fármacos, e 

de ocasionar maior chance de recidivas (Lwilla et al., 2003, Schwartz et al., 

2004).  
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O não cumprimento correto do tratamento, no seu inicio, é ainda mais 

grave pois, nesta fase, é maior a possibilidade de desenvolvimento de 

resistência às drogas (Myer, 2005). 

A OMS define como abandono, o tratamento interrompido durante 

dois meses consecutivos. Aponta, ainda, estar bastante documentado que, 

pelo menos, 30% de todos os pacientes que recebem medicação por meio 

da modalidade de tratamento auto-administrado, não aderem à terapêutica 

nos primeiros dois ou três meses. A conseqüência imediata da precária 

adesão é a falência do tratamento e um dos resultados, em termos de saúde 

pública, conforme anteriormente mencionado, pode ser a emergência da 

multirresistência (WHO, 2003a).  

Várias situações têm sido associadas à adesão ao tratamento e 

envolvem barreiras sociais, culturais, demográficas, assim como aquelas 

relacionadas ao processo de produção de serviços de saúde; além de 

problemas relacionados aos medicamentos (Mishra, 2006). 

Bertolozzi (1998) recorreu a Sumartojo (1993) para analisar o conceito 

de adesão. O termo utilizado no idioma inglês é “compliance”, que quer dizer 

subserviência, docilidade. Segundo a primeira autora, “(...) dado o caráter 

[implícito] de uma relação assimétrica que o termo coloca em evidência, 

Sumartojo sugere a utilização de "adherence”, que refletiria o papel ativo do 

doente no controle de seu próprio tratamento”. 

Maher et al. (2003 p.822) defendem o uso da palavra concordance, 

“(...) que subjaz que o doente concorde e acredite no seu tratamento, 

levando-o a aderir ao mesmo”. Concordance segundo os autores, implica em 

acordo entre o doente e o trabalhador da saúde, sobre quando e como os 

medicamentos serão tomados, sempre preservando os direitos civis e de 

saúde. 

Para Mishra (2006), o termo “compliance” é definido como o período 

em que as pessoas, além de tomar o medicamento e seguir o regime 

terapêutico, assumem mudanças nos estilos de vida, correspondendo às 

recomendações médicas ou da equipe de saúde. Para a autora citada, os 

pacientes são compliant, quando fazem o que os profissionais lhes 
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recomendam, o que parece denotar passividade em relação ao papel do 

doente. Por isso, a autora propõe o uso do termo aderência, porque implica 

em uma relação respeitosa e participativa do mesmo. 

Segundo Bertolozzi (1998), no Brasil, a prática profissional tem 

mostrado que duas palavras vêm sendo utilizadas: aderência, que quer dizer 

“ação ou efeito de aderir, qualidade ou atributo do que é aderente; apego ou 

adesão a uma idéia, uma filosofia”; e adesão, que significa “ato, processo de 

aderir; ação de ligar-se fisicamente, e de modo estreito a alguma coisa; 

aceitação dos princípios de uma idéia, uma doutrina, modo de vida etc.; 

apoio, aprovação, reconhecimento, manifestação de aprovação, aceitação, 

ou admiração; ato pelo qual uma pessoa, instituição ou Estado, antes alheio 

a um negócio ou processo, passa a participar deste por consentimento 

próprio” (Houaiss, 2001). 

No idioma espanhol, o termo que equivale à adesão é adherencia, 

definido, pelo Diccionário da Real Academia Espanhola (2005), como “unión 

física; enlace; conexión; parentesco”.  

A Organização Panamericana da Saúde (OPAS) aponta que a 

precária adesão ao tratamento ocorre, sobretudo, nos países em 

desenvolvimento e que a multirresistência aos medicamentos, como produto 

da baixa adesão, ocasiona maiores gastos aos serviços de saúde. A OPAS 

indica a necessidade de focalizar ações para facilitar a adesão ao 

tratamento, como a qualificação do treinamento e o salário dos 

trabalhadores da saúde, além da necessidade de analisar, de forma 

sistemática, as barreiras que a afetam na perspectiva dos doentes e de suas 

famílias (OPAS, 2004). 

Por outro lado, Bertolozzi (1998) aponta que a adesão ao tratamento 

da tuberculose se constitui como um processo complexo, que integra as 

dimensões singular, particular e geral da realidade. Assim, aponta que a 

adesão está intrinsecamente associada ao entendimento que o doente tem a 

respeito do adoecimento; ao lugar que ocupa na sociedade, ou seja, a 

depender das condições concretas de vida e de trabalho, os doentes podem 

enfrentar mais afirmativamente esse processo [ou não]. Para a autora citada, 
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a adesão envolve, também, aspectos que dizem respeito à organização dos 

serviços de saúde, dentre os quais, sobretudo, o acolhimento das 

necessidades dos pacientes por parte equipe de saúde. 

Na revisão da literatura, os estudos sobre adesão, em geral, arrolam 

aspectos que dizem respeito ao paciente e à organização dos serviços de 

saúde. Dada a ampla disponibilidade da literatura científica, a seguir, serão 

apontados alguns mais recentes no contexto internacional e nacional, que se 

referem mais diretamente ao objeto do presente estudo. Cabe esclarecer 

que muitos desses estudos foram desenvolvidos em contextos 

socioeconômicos diferentes da realidade brasileira, mas que, mesmo assim, 

podem apoiar a aproximação ao objeto da presente investigação, alertando-

se para se tomar a devida cautela para que seus produtos não sejam 

generalizados indevidamente. 

Iniciando-se pelas investigações internacionais, no que diz respeito 

aos aspectos individuais relacionados com a adesão, já Jaramillo (1999), 

observa que a precária educação da população e a baixa renda constituem-

se em importantes barreiras de acesso aos serviços de saúde, que refletem 

no diagnóstico tardio e na adesão ao tratamento. 

Em estudo realizado em Chiapas, México, por Alvarez-Gordillo et al. 

(2000), os autores apontam a importância dos fatores culturais e da 

comunicação com o paciente na adesão ao tratamento.  

Já McDonell et al. (2001), apontam que a adesão é multidimensional e 

inclui as condições sociodemográficas, além das características e 

percepções das pessoas a respeito da doença.  

Granje, Story e Zumla (2001), ao apontar que a tuberculose afeta 

mais certos grupos sociais vulneráveis, como os pacientes portadores de 

aids, moradores de rua, minorias étnicas, prisioneiros e pessoas socialmente 

isoladas, refere-se à importância de se identificar tais grupos vulneráveis 

com dificuldades de acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, uma 

vez que podem apresentar pobre adesão ao tratamento. Para o autor, a 

compreensão da natureza da tuberculose pelos pacientes e pela 

comunidade também influenciam a adesão. 
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Drive et al. (2005), em estudo sobre a adesão ao tratamento da 

tuberculose, realizado em Nova York, no período de 1988 a 1999, citam 

como fator importante da não adesão, o desconhecimento da doença pelos 

doentes.  

Em estudos de caso-controle, em Manágua e Matagalpa, Nicarágua, 

Souza Pineda, Pereira e Barreto (2005) advogam que as condições 

individuais estão associadas as sociais, dentre as quais apontam, o sexo 

masculino, a instabilidade da moradia, o consumo de sustâncias ilícitas, as 

dificuldades para acessar os serviços de saúde, além da percepção negativa 

em relação à qualidade de atenção prestada pelo profissional da saúde.  

No que diz respeito aos estudos que associam a adesão à aspectos 

programáticos, Liefooghe et al. (1997) defendem que a busca ativa de 

casos e a adesão ao tratamento são as pedras angulares dos programas de 

controle da tuberculose. Segundo os autores, conhecer as representações e 

a realidade social dos doentes sobre a doença e seus comportamentos tem 

papel fundamental na detecção precoce e na aderência ao tratamento.  

Buchanam (1997) defende, ainda, que os incentivos, como alimentos, 

roupa, transporte, entradas para eventos esportivos, dentre outros, podem 

ser elementos fundamentais para melhorar o programa de controle e a 

adesão ao tratamento. 

Uma importante referência encontrada sobre as falhas no programa 

de controle da tuberculose e, por conseguinte, na não adesão ao tratamento, 

são as reflexões de Dujardin et al. (1997) e de Frieden (2002). Os primeiros 

autores apontam aspectos como o funcionamento e a organização dos 

serviços, além da disponibilidade dos medicamentos, como chaves para o 

controle da doença. As falhas na descentralização do programa, as 

deficiências na capacitação e treinamento continuo dos profissionais que 

atuam nessa área; a alta rotatividade dos profissionais nos serviços de 

saúde, entre outros, também são elencados como importantes na adesão. 

Segundo esses autores, os aspectos operacionais do programa têm sido 

subestimados, o que prejudica a compreensão sobre a enfermidade e seu 

controle. Além do mais, mencionam que as percepções sobre a doença, por 
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parte dos doentes como dos trabalhadores da saúde, têm sido pouco 

valorizadas e não levadas em conta para melhorar o programa. Vale apontar 

que os autores questionam o programa de controle e a ação dos 

profissionais de saúde, a partir do próprio título da publicação do artigo: 

“Falhou o programa ou falhamos nós no programa de controle da 

tuberculose?”.  

Pelly et al. (2004) analisaram a situação da tuberculose na América 

Latina. Os autores verificaram que a adoção de estratégias que fortalecem 

aspectos educativos, o diagnóstico oportuno e o trabalho em equipe 

interdisciplinar produzem impacto importante na adesão ao tratamento. 

Ainda buscando apontar outras situações que levam ao abandono do 

tratamento da tuberculose, na perspectiva da organização dos serviços de 

saúde, Culqui et al. (2005) verificaram, em estudo realizado na Província de 

Ica, Peru, conduzido no período de 1998 a 2000, que o horário de entrega 

dos medicamentos e a insuficiente informação proporcionada pelo pessoal 

da saúde sobre a enfermidade e o tratamento, eram importantes no 

processo de abandono.  

Para Fos et al. (2005), os indicadores da adesão ao tratamento 

melhoram quando o programa define claramente padrões de qualidade, 

além de fixar metas e objetivos segundo as necessidades da população.  

Uma outra referência é o estudo realizado no Nepal por Misrha 

(2006). Um dos achados foi a relação entre a adesão e a qualidade da 

interação entre o profissional e o doente. A autora verificou que a situação 

social precária dos doentes, a falta de tempo disponível e de informação 

acerca da enfermidade e do tratamento e a relação inadequada entre a 

equipe de saúde e os doentes, foram fatores-chave para a não adesão ao 

tratamento da tuberculose.  

Já no que diz respeito aos estudos de adesão condicionada às 

políticas de controle, Coker (1998), manifesta que ou adequado controle 

da enfermidade depende da administração e distribuição adequada dos 

gastos, além de políticas gerais e de saúde publica que incluem adequadas 
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condições de moradia e de emprego, além do acesso aos serviços de 

saúde. 

Em estudo realizado no México, Rodriguez e Morfin (2002) apontam a 

multiresistência como conseqüência da não adesão, relacionando-a à 

situação sócio-econômica do País nos últimos anos, que vem afetando 

diretamente os sistemas de saúde e o programa de controle da tuberculose. 

Jaiwal et al. (2003) verificaram, em estudo para analisar a adesão ao 

DOTS na Índia, a necessidade de orientar a pesquisa em relação à doença, 

aos doentes e aos trabalhadores da saúde, uma vez que se constituem 

como chaves nesse processo. Apontam que a investigação pode orientar as 

práticas de saúde, além de políticas efetivas e sustentáveis para o controle 

da enfermidade.  

Na revisão bibliográfica no âmbito internacional, verifica-se a 

importância da temática adesão, embora se observe com clareza que a 

maioria dos estudos utilizam como referencial a multicausalidade, que evoca 

os tradicionais fatores que contribuem no processo, os quais, via de regra, 

apresentam-se relacionados às pessoas; ao trabalho da equipe de saúde, 

assim como aqueles que se referem à estrutura das políticas de controle. 

Assim, a maior parte dos estudos consideram a tuberculose como resultado 

de uma relação linear, do tipo causa-efeito, sem que se expanda a 

interpretação da enfermidade a partir de mediações econômicas e políticas, 

além de outras, que acabam por repercutir sobre o processo saúde-doença. 

No Brasil, também se verifica, na literatura científica, grande interesse 

pela questão da adesão. Alguns desses estudos serão destacados a seguir.  

Antes disso, é necessário lembrar, conforme anteriormente exposto 

que, no País, o abandono do tratamento é considerado quando o doente 

deixou de comparecer ao serviço de saúde por mais de 30 dias 

consecutivos, após a data marcada para seu retorno (Brasil, 2002). Tal 

situação configura as pessoas consideradas pelo serviço de saúde como 

casos “encerrados”.  
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No que diz respeito a aspectos individuais relacionados à adesão, 

em estudo sobre a adesão à terapêutica da tuberculose em Pelotas-RS, 

Gonçalves et al. (1999) identificaram fatores implicados nesse processo, 

dentre os quais, as características sociais, culturais e demográficas, crenças 

populares, efeitos adversos causados pela medicação, a interação médico-

paciente, além do apoio dos familiares durante o tratamento. 

Os autores citados ressaltam que prevalece o modelo de atenção 

centrado no clínico/médico e que a categoria gênero interfere na adesão, 

assim como o momento de vida em que cada paciente se encontra, o que 

exige relações e atitudes apropriadas por parte da equipe de saúde.  

Oliveira e Moreira filho (2001) analisaram o abandono do tratamento e 

casos de recidiva em Campinas-SP, no período de 1993 a 1994, em 108 

pacientes e constataram que, indivíduos que não estudaram ou tinham 

menos de quatro anos de estudo formal, integravam grupo que apresentava 

cerca de 56,5% dos abandonos e 44,5% das recidivas. Quanto à ocupação, 

52,8% dos doentes, com antecedente de abandono, não estavam inseridos 

no mercado de trabalho. Dentre os inseridos, os trabalhadores da 

construção civil e da prestação apresentaram maior índice de abandono. 

Barroso et al. (2003) realizaram estudo retrospectivo, com portadores 

de tuberculose multirresistente, no Laboratório Central do Estado do Ceará, 

de 1990 a 1999 e identificaram, como fatores associados à não adesão ao 

tratamento, situações de pobreza, intolerância medicamentosa, falta de 

medicação, além do alcoolismo e/ou tabagismo.  

Benevides et al. (2005), em estudo de coorte histórica, que analisou 

481 pacientes bacilíferos, de um total de 529 casos inscritos no Programa de 

Controle de Tuberculose de Cuiabá (MT), entre 1998 a 2000, verificaram, 

como preditores de abandono ao tratamento, o sexo masculino e o fato de 

ter abandonado previamente o tratamento. 

Bertolozzi (1998) aponta que a inserção social do sujeito portador de 

tuberculose constitui-se como elemento importante que pode contribuir ou 

não, no processo de adesão ao tratamento. A autora aponta que, quanto 

mais próximos da exclusão social, mais se coloca a necessidade da 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

22

sobrevivência como prioritária em detrimento do cuidado à saúde e da 

adesão ao tratamento. Essa questão dever ser levada em conta na 

estruturação das políticas de controle da doença. 

Em relação aos aspectos programáticos relacionados à adesão, 

Bertolozzi (2005), aponta que esse processo está atrelado à organização do 

trabalho em saúde, dentre outros elementos. Ressalta o vínculo e o 

acolhimento proporcionados pelos trabalhadores de saúde como 

fundamentais nesse processo. 

Nesse último estudo, a autora apresenta a adesão como processo 

amplo e complexo, que compreende o papel ativo do doente. Tal concepção 

parece superar as abordagens multicausais que centram as causas do 

processo saúde-doença e da adesão em fatores não hierarquizados e que 

se apresentam com o mesmo peso na trama da causalidade.  

No que diz respeito à adesão relacionada à estruturação de 

políticas de controle, Santos Filho (2006), em relatório sobre o controle da 

tuberculose no Brasil, destaca que a universalidade, um dos principais 

princípios do SUS, não impede o abandono do tratamento. O autor aponta a 

limitação nas estratégias estruturadas no nível central quanto ao incentivo da 

participação da sociedade civil nos diferentes planos da política de controle 

da doença, incluindo o planejamento, a implementação e avaliação das 

ações.  

Hijjar (2005) pondera que, ainda que o atual governo tenha priorizado 

o controle da tuberculose, a meta de cura de pelo menos 85% dos casos 

tratados nunca foi alcançada, e que tal situação se deve à pobre adesão: 

12%. 

Mas, há que ressaltar que o Brasil acolheu a estratégia “Stop 

Tuberculosis”, liderando ações de controle da enfermidade na América 

Latina, com a finalidade de melhorar as taxas de adesão. Isso pressupõe 

apoiar o Programa de Controle da doença com recursos orçamentários, 

incentivar a expansão do DOTS, além de integrar os programas de 

tuberculose e aids (WHO, 2006). 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

23

Conforme apontado anteriormente, em função do panorama re-

emergente da tuberculose, da precária eficácia dos programas de controle, e 

da pobre adesão, além do impacto da epidemia da AIDS, a OMS propôs um 

novo marco para o controle da enfermidade, a partir de 1994, introduzindo a 

estratégia mundial, denominada DOTS, que será detalhada, a seguir. 

1.5 DOTS: EXPERIÊNCIAS DE IMPLEMENTAÇÃO MUNDIAL E 
BRASILEIRA 

Em 1994, A OMS estabelecia como elementos constitutivos da DOTS: 

1. Compromisso político dos governos, no sentido de aumentar o 

número de profissionais de saúde, os recursos financeiros e 

garantir o controle da tuberculose; 

2. Detecção de casos por intermédio da baciloscopia entre os 

sintomáticos respiratórios que buscam atenção à saúde; 

3. Quimioterapia de curta duração padronizada; 

4. Administração regular de medicamentos; 

5. Um sistema de registro e notificação que permita a avaliação 

individual dos pacientes, assim como o funcionamento geral do 

Programa. 

Desde a introdução da estratégia, em nível mundial, no início dos 

anos 90, consideráveis progressos têm sido obtidos no controle da 

tuberculose, no que se refere ao aumento das taxas de cura, além da 

diminuição das taxas de incidência e prevalência da doença.  

Embora coloque-se que a estratégia permite a cura de cerca de 85% 

dos casos, somente pequena fração dos doentes (16%) tem acesso a ela, 

ainda que, segundo a própria OMS, cerca de 60% da população mundial 

deveria tê-la como disponível (WHO, 2003).  

Até 2000, 148 países a haviam adotado, estimando-se que tenham 

sido tratados 27% dos casos através da estratégia (WHO, 2002b). Em 2002, 
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esse número aumentou para 155 (considerando que 192 países integram a 

OMS na qualidade de Estados-Membros). Em 2004, 183 países haviam 

adotado o tratamento na modalidade DOTS (WHO, 2006). 

Em 2006, a OMS propôs novo conjunto de ações para deter a 

tuberculose, denominado “Stop Tuberculosis”, no qual o DOTS é o elemento 

básico. Essa proposta inclui, entre outros, a participação da comunidade e 

de organizações não-governamentais; ações de promoção, comunicação e 

mobilização social; a melhora na gestão da multirresistência e no 

enfrentamento da associação tuberculose e HIV; assim como a necessidade 

de reforçar os sistemas de saúde e incentivar a pesquisa em temas 

relacionados à enfermidade (WHO, 2006). 

A Organização Panamericana da Saúde–OPAS (2006) descreve os 

objetivos relacionados ao Plano Mundial Stop tuberculosis, no âmbito da 

América Latina como: 

� Assegurar atenção de qualidade a todos os pacientes portadores 

de tuberculose 

� Diminuir a incidência da tuberculose e Aids 

� Prevenir e controlar a tuberculose multirresistente 

� Garantir o diagnóstico e o controle bacteriológico oportunos e de 

qualidade, através da eficiência de redes de laboratório 

� Incorporar todos os setores provedores de saúde (públicos, não-

governamentais e privados) no controle da tuberculose 

� Reduzir o estigma e a discriminação e melhorar o acesso de 

pacientes com tuberculose à DOTS, apoiando estratégias de 

promoção, comunicação e mobilização social, assim como a 

participação das pessoas afetadas 

� Fortalecer a gestão dos programas nacionais de tuberculose, por 

meio de estratégias de desenvolvimento de recursos humanos 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

25

�  Para o ano 2005: notificar mais de 70% de casos novos de 

tuberculose e atingir a taxa de cura de 85% dos casos 

� Reverter a incidência da doença, e diminuir, até 2015, 50% das 

taxas de mortalidade e prevalência, em relação à 1990. 

No mundo, os obstáculos mais citados para a expansão da 

modalidade de tratamento DOTS são: falta de pessoal qualificado, 

dificuldades para a descentralização dos programas, falta de adoção da 

estratégia pelo setor privado, inadequada infra-estrutura dos serviços de 

saúde e falta de vontade política (WHO, 2003).  

No Brasil nota-se, nos últimos anos, um aumento importante da 

cobertura da estratégia DOTS, sendo que, em 2004, por exemplo, 52% dos 

pacientes encontravam-se em tratamento nessa modalidade e, em 2005, 

68%. (WHO, 2007). 

No Estado de São Paulo, segundo os últimos dados disponíveis pela 

ocasião por ocasião da conclusão do estudo, a implementação da estratégia 

tem aumentado gradativamente: em 1998, a cobertura foi de 1%; em 2000, 

de 12% e em 2004, de 38%. A taxa de cura, nesse mesmo ano foi de 76%. 

Especificamente, na região Centro-oeste do município de são Paulo, a 

cobertura de implementação da DOTS, em 2004, foi de 20,9% e no Distrito 

Sé, a cobertura da DOTS no mesmo ano, foi de 8,2% (São Paulo, 2005; São 

Paulo, (cidade), 2005).  

Em continuidade, apresenta-se revisão bibliográfica no cenário 

nacional e internacional sobre diferentes experiências que relatam ou 

avaliam as potencialidades e os limites na implementação da modalidade de 

tratamento DOTS.  

Numerosos autores e organismos, dentre os quais a OMS, avaliaram 

o impacto positivo dos programas de controle da tuberculose devido à 

difusão da estratégia DOTS (Lwilla et al., 2003; WHO, 2006; Frieden, 2002; 

Dye et al., 2005).  
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Dentre aqueles da literatura internacional, que apontam as 

potencialidades da estratégia, apresentam-se os que se seguem.  

Davis (2003) considera a DOTS como melhor alternativa no controle 

da tuberculose, ainda que destaque a necessidade de avanços científicos 

que possibilitem a diminuição da duração do tratamento e que viabilizem a 

descoberta de novos fármacos e vacinas para o controle da enfermidade.  

Sterling et al. (1999) também defendem o DOTS no caso de 

tratamento de pacientes HIV positivos em co-infecção com tuberculose. 

Garned e Volmink (2003), de igual forma reconhecem as 

potencialidades do DOTS na adesão ao tratamento para a tuberculose, e 

argumentam que o sucesso da estratégia está relacionado ao suporte 

financeiro e adequada administração do Programa. Ainda assim, salientam a 

necessidade de dar continuidade à busca de outras alternativas para o 

enfrentamento da doença.  

Nardel (2003) qualifica como “omissão”, o fato de muitos autores não 

reconhecerem o beneficio da DOTS, uma vez que a estratégia permite 

diminuir a mortalidade e a multidrogarresistência. 

Em estudo realizado na Tanzânia, Lwilla et al. (2003) verificaram que 

o DOTS pode ser operacionalizado com o apoio da comunidade previamente 

treinada. Os autores identificaram que, tanto a modalidade DOTS 

institucional como a comunitária são efetivas e, no caso de doentes que têm 

dificuldades no acesso às instituições de saúde, a última modalidade 

constitui boa alternativa. 

Na China, a estratégia DOTS foi avaliada entre 1991 a 2000, tendo-se 

verificado a necessidade de sua difusão em ampla escala. Em decorrência, 

a meta mundial de 85%, em relação à taxa de cura, foi rapidamente 

alcançada (Chen et al., 2002). 

No âmbito nacional, em estudo realizado por Pinho (2000), no 

município de Taboão da Serra-SP, entre 1998 e 1999, em que foram 

analisados 198 doentes nesta modalidade de tratamento, verificou-se que, 

quanto maior o número de pacientes sob a estratégia DOTS, melhor se 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

27

mostram os indicadores do bom funcionamento do Programa de Controle da 

doença. 

Vendramini (2001) analisou a percepção dos doentes portadores de 

tuberculose em tratamento sob DOTS, em Ribeirão Preto-SP, em 2001. 

Verificou que o tratamento supervisionado fortalecia o processo de adesão 

ao tratamento, dada a sua capacidade de estabelecer vínculo entre a família, 

o doente e os trabalhadores da saúde.  

Muniz et al. (2001) analisaram o tratamento supervisionado sob a 

perspectiva da equipe executora no Município de Ribeirão Preto-SP. 

Identificaram, por meio da análise de depoimentos, que a estratégia se 

apresenta como prática capaz de possibilitar a reorganização do trabalho da 

equipe de saúde.  

No estudo realizado para analisar a organização do tratamento 

supervisionado nos municípios prioritários de Estado de São Paulo, Arcêncio 

(2006) verificou que o vínculo, o acolhimento e a autonomia, manifestos nas 

relações de solidariedade e respeito que se estabelecem entre a equipe da 

saúde e os doentes são fundamentais para a sustentação da adesão. 

Por outro lado, a seguir, são apresentados estudos que apontam 

limites na sua operacionalização. 

Gandy (2001) aponta que, embora a modalidade de tratamento DOTS 

contribua de forma importante no controle da tuberculose, não se pode dela 

depender para erradicar a enfermidade, já que são necessárias mudanças 

nas esferas econômica, política e social.  

Na mesma perspectiva, Ganje et al. (2001) reconhecem que algumas 

formas de supervisão da terapia medicamentosa são desejáveis e 

necessárias mas, qualificam a proposta na modalidade DOTS como 

“dogmática e inflexível”, por não considerar as situações de grupos 

vulneráveis com limitado acesso, como encarcerados, minorias étnicas, além 

da população em situação de pobreza. 

Thorson e Diwan (2001) apontam que a estratégia DOTS deve 

considerar a categoria gênero em sua operacionalização, advogando que as 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

28

mulheres de países com escassos recursos apresentam muitas dificuldades, 

como falta de tempo disponível para cuidar de si mesmas, baixo salário e 

limitado poder de decisão. Ressaltam, portanto que, para garantir a adesão, 

é necessária sua participação responsável, além de comunicação e 

informação aberta, transparente, entre o pessoal da saúde e as pessoas 

doentes.  

A revisão realizada por Volmink e Garner (2002) mostra como nem 

sempre a modalidade DOTS contribui na adesão, pois outras questões, 

como incentivos, a educação em saúde, o vínculo entre o doente e o 

trabalhador da saúde são cruciais para se conseguir o sucesso no 

tratamento. Nessa revisão, alertam que é inapropriado tomar exclusivamente 

a DOTS como eixo na adesão, desconhecendo outros aspectos envolvidos 

nesse processo.  

Nessa mesma perspectiva, Onyebujoh et al. (2005) criticam a 

implementação da estratégia pela OMS, devido à uniformização das ações, 

que não responde às especificidades das necessidades locais. 

Em revisão bibliográfica realizada para avaliar a efetividade da DOTS 

no nível internacional, no período entre 1990 a 2000, Hill, Manikal e Riska 

(2002), analisaram grande variedade de estudos, que evidenciam sucesso 

no tratamento sob a modalidade DOTS comparada à modalidade não-

DOTS. No entanto, apontam que essa evidência é meramente inferencial e 

não foi avaliada através de estudo estatístico. Alertam sobre a necessidade 

de avaliar o funcionamento e os aspectos logísticos na execução do 

Programa nos distintos cenários de operacionalização da estratégia. 

Pungrassami et al. (2002) pesquisaram a efetividade da DOTS no sul 

da Tailândia e concluíram não ter encontrado melhora significativa no 

sucesso do tratamento de pacientes portadores de tuberculose pulmonar. 

Assim, propõem às ações do DOTS, a administração supervisionada de 

medicamentos com a participação da comunidade, conforme recomendação 

da OMS, no sentido de ampliar a cobertura e o impacto do TS. 

No Brasil, Speciale (2007) identificou as características pessoais e as 

condições de vida e de trabalho e de saúde-doença dos pacientes sob 



Problematização do Objeto de Estudo  

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

29

DOTS, matriculados em Unidades de Saúde da Família da Supervisão 

Técnica de Saúde de Vila Prudente/Sapopemba do Município de São Paulo 

A autora verificou que os aspectos limitantes da DOTS se deviam 

principalmente, à distância entre a unidade de saúde e o domicílio, a 

exposição cotidiana às variações climáticas, a percepção de obrigatoriedade 

da estratégia, e o constrangimento que se pode dar ante o trabalhador da 

saúde. 

Terra (2007), em estudo que teve como principal objetivo analisar a 

adesão ao tratamento da tuberculose a partir da operacionalização da 

estratégia Tratamento Diretamente Supervisionado (DOTS), sob a 

perspectiva de profissionais de saúde que atuavam no controle da doença 

na região da Supervisão Técnica de Saúde do Butantã-SP, verificou como 

limitações da DOTS, a falta de estrutura física das unidades; as ações 

burocráticas, como grande quantidade de impressos a serem preenchidos e 

a falta de capacitação dos profissionais de saúde em relação à estratégia. 

Assim, partindo-se da hipótese de que cada organização social tem 

características próprias e especificidades, e que a forma como os 

trabalhadores de saúde acolhem as necessidades dos pacientes repercute 

em seu engajamento do DOTS e na adesão ao projeto terapêutico, buscou-

se, com o presente estudo, identificar os significados que trabalhadores da 

saúde manifestam em relação à tuberculose, à adesão ao tratamento e ao 

Tratamento Diretamente Supervisionado; identificar as potencialidades e os 

limites da estratégia DOTS numa região do Município de São Paulo; além de 

apontar alternativas que contribuam no aprimoramento do Programa de 

Controle da Tuberculose visando verificar se a estratégia apóia a adesão ao 

tratamento da tuberculose. Da elucidação das questões postas, busca-se 

contribuir para a transformação das práticas de saúde e, especificamente, ao 

Programa de Controle da Tuberculose. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar os significados que trabalhadores da saúde de uma 

determinada região de saúde do Município de São Paulo apresentam sobre 

o tratamento diretamente supervisionado - DOTS e sua influência na adesão 

ao tratamento.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Identificar as concepções desses trabalhadores de saúde a respeito da 

saúde-doença, com ênfase na tuberculose. 

� Identificar as potencialidades e os limites da estratégia DOTS. 

� Apontar alternativas que contribuam no aprimoramento do Programa de 

Controle da tuberculose. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Método Método Método Método     

 

3333    

As Três Graças (Botticelli) 



Método 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

33

3 MÉTODO 

Gadamer (2006, p. 468) afirma que: 
[...] Uma maneira de experimentar ou compreender o tu consiste 
em reconhecê-lo como pessoa, mas, apesar de incluir a pessoa na 
experiência do tu, a compreensão deste continua sendo um modo 
de referência a si mesmo. Esta auto-referência procede da 
aparência dialética que a dialética da relação-eu-tu leva consigo. A 
relação entre o eu e ou tu não é imediata, más reflexiva. Toda 
pretensão implica necessariamente uma pretensão aposta.  
Assim, surge a possibilidade de que cada parte da relação salte 
reflexivamente por sobre a outra. Ele pretende conhecer por si 
mesmo a pretensão do outro, pretende inclusive compreendê-lo 
melhor do que ele mesmo se compreende. Com isso, o tu perde a 
imediatez com que orienta suas pretensões a outra pessoa. É 
compreendido, mas no sentido de que é antecipado e apreendido 
reflexivamente a partir da posição do outro. Na medida em que 
esta é uma relação recíproca, perfaz também a relação-eu-tu [...] 

3.1 MARCO TEÓRICO 

A inserção social dos sujeitos determina o perfil epidemiológico dos 

diferentes grupos sociais, além dos comportamentos e sentimentos em 

relação ao processo saúde-doença e seu tratamento.  

Assim, a adesão ao tratamento está sujeita a muitos processos, 

dentre os quais: o entendimento a respeito do adoecimento, o lugar que o 

sujeito enfermo ocupa no processo de produção e de reprodução social e 

envolve, também, aspectos relativos à organização dos serviços de saúde, 

principalmente a forma como se realiza a acolhida da equipe de saúde em 

relação às necessidades das pessoas doentes (Bertolozzi, 1998). 

Assim, em função dessas diversas dimensões envolvidas, o 

referencial teórico do presente estudo pauta-se em duas linhas de 

sustentação: a Hermenêutica-Dialética e a Determinação Social do Processo 

Saúde-Doença. 

A hermenêutica é considerada como uma arte e técnica de 

interpretação correta de texto. Originou-se na Grécia, da necessidade de 

entender e preservar os ensinamentos de seus filósofos e poetas 
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(Schleiermacher, 2006). É considerada uma categorial fundamental na 

investigação, na compreensão e no pensamento e, no caso do presente 

estudo, na compreensão dos depoimentos dos protagonistas do processo de 

produção da saúde em relação à tuberculose. A hermenêutica é intimamente 

relacionada à intersubjetividade, que se refere à “capacidade de colocar-se 

no lugar do outro” (Minayo, 2002).  

Segundo Gadamer (2006), quem deseja compreender um texto deve 

estar sempre receptivo à informação que este lhe oferece. Durante esse 

processo de compreensão evidencia-se um conflito entre o desconhecido e 

o conhecido, sendo a compreensão, a tarefa final da hermenêutica.  

Gadamer (2006) coloca como requisito para a compreensão, o 

contexto em que o texto se desenvolve, o que inclui a época histórica e seus 

autores. Isto porque, em cada época, o texto e seus sujeitos ganham 

significados diferentes. 

Também aponta o autor que o processo de compreensão de um texto 

envolve sempre uma projeção: “(...) tão logo apareça um primeiro sentido no 

texto, o intérprete percebe um sentido do todo” (Gadamer, 2006, p.356), 

embora, quem interpreta e lê o texto, já tem, de antemão uma expectativa e 

impute um determinado sentido a respeito. 

Nesse contexto, Schleiermacher (2006) aponta a existência de um 

círculo hermenêutico que vai do geral ao particular e que envolve aspectos 

objetivos e subjetivos. Para compreender, é necessário colocar-se no lugar 

do outro, e essa aproximação permite, segundo o autor, maior amplitude e 

adequação na compreensão (Gadamer, 2006). Na hermenêutica, sujeito e 

objeto são inseparáveis. 

Ainda Gadamer, a hermenêutica exige compreender o todo a partir da 

parte e o contrário, surgindo assim, uma relação circular: “(...) a antecipação 

do sentido que visa o todo chega a uma compreensão explícita através do 

fato de que as partes que se determinam a partir do todo determinam, por 

sua vez, esse todo” (Gadamer, 2006 p.385). Assim, a compreensão ocorre 

quando há consistência entre o geral e o particular. 
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Minayo (2002) recorre a Gadamer (1999) para apontar que 

compreender não é contemplar, não é captar a vontade dos outros, porque o 

mesmo sujeito não é independente dos fatos e pensamentos. A 

compreensão não é um procedimento acabado, mas leva à reflexão, que é 

dinâmica e permeada pela realidade, na qual os indivíduos estão imersos 

em sua própria vida e história, na sua cotidianidade. 

A dialética também surgiu na Grécia, num sentido distinto do corrente, 

pois sua finalidade era provar a verdade de uma definição, o que configurou 

a denominada dialética positiva (Chauí, 2002).  

Nos últimos séculos, o conceito de Dialética relaciona-se à crítica, à 

mudança, à processo, à contradição. Minayo (2002) apóia-se nas 

contribuições de Hegel e no marxismo para apresentar os princípios que o 

método dialético adota, focalizando a vertente processual. Outro princípio 

que focaliza é o encadeamento dos processos em espiral, sempre em 

renovação, nunca iguais: as coisas se compõem na contradição.  

Segundo Minayo (2002), essa abordagem da realidade, como 

processo em transformação, busca a superação do conhecimento científico 

moderno, no qual, de forma hegemônica, a abordagem quantitativa se 

instaurou para a compreensão da realidade, desconsiderando outras formas 

de analisá-la.  

A articulação entre as duas abordagens, a dialética e a hermenêutica, 

permite proceder à análise da realidade. Há dependência e 

complementariedade entre ambas, além de tensões no processo de 

compreender o universal e o particular: “(...) o universal, nunca se oferece 

em si, mas sempre aparece sob uma forma particular; o particular, por sua 

vez, ao mesmo tempo em que não se deixa subsumir inteiramente pelo 

universal, contém algo que ultrapassa a sua particularidade e manifesta a 

presença do universal” (Schleiermacher p.13, 2006). 

No caso do presente estudo, que se refere aos significados que os 

trabalhadores da saúde manifestam em relação ao processo saúde–doença 

com referência à tuberculose, em relação ao TS e à adesão ao tratamento, 



Método 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

36

recorreu-se à hermenêutica-dialética, dado parecer constituir-se como a 

mais apropriada para apreender o objeto de estudo. 

Os estudos de saúde-doença não independem da estruturação da 

sociedade. Conforme ressalta Breilh (1991, p.202): “(...) as condições e 

possibilidades individuais fundem-se num todo social, numa média geral ou 

resultante comum, que não anula a participação individual, já que os 

contigentes dos indivíduos contribuem para esse resultante”. 

O caráter social do processo saúde-doença pode ser verificado 

empiricamente na expressão do perfil patológico dos grupos humanos e de 

suas diferenças nos espaços sociais, que se distinguem pela forma 

particular como se relacionam às formas de trabalho e de desenvolvimento 

da vida.   

É possível, assim, detectar perfis patológicos específicos dos grupos 

sociais, o que evidencia a articulação entre o processo social e a saúde-

doença. Compreende-se, então, como cada momento histórico determina 

processos saúde-doença próprios da organização social em que os grupos 

sociais estão imersos (Laurell, 1995).  

3.2 AS CATEGORIAS ANALÍTICAS 

As categorias do presente estudo são os significados sobre a saúde-

doença, sobre o DOTS e sobre a adesão ao tratamento. 

A razão de adotar-se “significados” como categoria tem base nos 

ensinamentos de Mendes Gonçalves (1986, p.201). Para o autor, estes “(...) 

não se constróem de modo alheio à realidade”. Para Minayo (2004, p.173), 

os significados são considerados uma categoria básica da pesquisa 

qualitativa em saúde, sendo definidos como “idéias, imagens, concepções e 

visão de mundo que os atores sociais possuem sobre a realidade”.  

Ressalta-se a importância desse tipo de análise no cenário brasileiro 

pois, segundo Gonçalves (2000), as representações sobre a enfermidade e, 

no caso do presente estudo, em particular, a compreensão das 
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representações da tuberculose e seu tratamento, são fundamentais para 

problematizar o Programa de Controle da Tuberculose, no sentido de se 

identificar as potencialidades e os limites de sua operacionalização. 

Partindo-se desta premissa, foram analisados os depoimentos de 

sujeitos que atuavam no desenvolvimento do DOTS, buscando-se revelar os 

significados a eles subjacentes. Segundo Minayo (2004), a fala permite 

transmitir as representações dos grupos sociais. A linguagem “(...) é uma 

instituição social, o veículo das ideologias, o instrumento da mediação entre 

os homens e a natureza, os homens e os outros homens” (Fiorin, 1990, p.6).  

Cabe ressaltar que, segundo Bakthin (1988), a palavra é campo de 

expressão da vida cotidiana e é mediada pelo momento histórico e de 

produção em que os grupos sociais vivenciam. 

Desta forma, por meio da linguagem, mais propriamente dos 

depoimentos de trabalhadores da saúde que protagonizavam o processo de 

assistência à saúde e que tinham algum tipo de relação com a área de 

tuberculose e operacionalização da DOTS, buscou-se captar suas 

concepções, a respeito da estratégia, suas potencialidades e limites em 

relação à adesão, além da forma como entendiam a enfermidade. 

3.3 O CENÁRIO DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido na região correspondente à Coordenadoria 

de Saúde Centro-Oeste, Subprefeitura da Sé, da Secretaria de Saúde do 

Município de São Paulo que, na ocasião da coleta dos dados, era integrada 

pelos Distritos Administrativos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, 

Consolação, Liberdade, República e Santa Cecília, com um total de 339.269 

habitantes. Estes, encontravam-se distribuídos da seguinte forma: Bela 

Vista: 59.083 habitantes, Bom Retiro: 23.149, Cambucí: 25.508, Consolação: 

49.516, Liberdade: 56.003, República: 43.486, Santa Cecília: 64.981 e Sé: 

17.543 (SEADE 2006; IBG, 2006).  
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Tal região foi escolhida tendo em vista a magnitude com que se 

apresenta a tuberculose. 

As condições de vida e trabalho das pessoas que integravam essa 

região, igualmente ao que ocorre no Município de São Paulo, evidenciam 

heterogeneidade e contradições, ao verificar-se que tratava-se de pessoas 

que moravam em precárias condições de vida, em cortiços, pensões, ao 

mesmo tempo em que podia-se encontrar, também pessoas que integravam 

estratos socioeconômicos diferenciados.  

As condições de vida são particularmente precárias no caso de 

moradores de rua e no caso de imigrantes em condição ilegal. Em relação a 

estes últimos, segundo a Rede Social de Justiça de São Paulo, sua situação 

é critica, pois o trabalho escravo é uma realidade. Muitos dos imigrantes 

ilegais latino-americanos, por exemplo, são bolivianos, paraguaios, peruanos 

e chilenos que acabam super-explorados em oficinas de costura. Segundo o 

último Relatório da Rede, essas pessoas são vítimas do trabalho escravo 

que compõem um verdadeiro exército de mão-de-obra barata e abundante 

na capital paulista (Rede de Justiça Social, 2006). 

Em geral são essas as pessoas que acorrem aos serviços públicos de 

saúde da região e são estas mesmas que, em decorrência das condições de 

vida e de trabalho, acabam por manifestar a tuberculose.  

3.4 OS SUJEITOS DO ESTUDO 

O estudo foi realizado com trabalhadores envolvidos na atenção 

básica, e com os responsáveis pelas ações de assistência e vigilância 

epidemiológica das seguintes Unidades Básicas de Saúde: 

� UBS Dr. Humberto Pascalli: Santa Cecília 

� UBS Alexandre Vranjac: Barra Funda  

� UBS Dr. João de Azevedo Lage: Humaitá 
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� UBS Cambuci 

� UBS Dr. Armando D. Arienzo  

� Serviço de Assistência Especializada de DST/AIDS de Campos 

Elíseos 

 

 

 

�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista Saúde São  Paulo, 2004. 
 

Figura 1 - Mapa da Subprefeitura da Sé, 2004. 
 

Os trabalhadores foram convidados a participar do estudo, mediante o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I). 

Os dados foram coletados em entrevistas que foram gravadas, tendo 

sido mantido o sigilo da identidade do depoente e todos os demais cuidados 

constantes da Resolução N° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 

1996). 

O número de sujeitos que integrou o estudo não foi definido a priori 

em virtude da metodologia adotada, sendo seu limite identificado por ocasião 

da repetição das informações contidas nos depoimentos.  
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Foram entrevistados 15 profissionais de saúde. Em relação à função 

que exerciam na unidade de saúde: 6 eram auxiliares de enfermagem, 5 

enfermeiras e 4 médicos.  

Quadro 1 - Trabalhadores entrevistados, segundo formação e Unidade Básica de 
Saúde de pertencimento 

UBS  FORMAÇÃO 

Cambucí Enfermeira 

Cambucí Médico 

Bela Vista Enfermeira 

Bela Vista Médico 

Bela Vista Auxiliar de Enfermagem 

Campos Elíseos Enfermeira 

Campos Elíseos Auxiliar de enfermagem 

Barra Funda Auxiliar de enfermagem 

Barra Funda Auxiliar de enfermagem 

Bom retiro Enfermeira 

Humaitá Enfermeira 

Humaitá Médico 

Santa Cecília Auxiliar de enfermagem 

Santa Cecília Auxiliar de enfermagem 

Santa Cecília Médico 

3.5 INSTRUMENTOS PARA CAPTAÇÃO DOS DADOS 

A obtenção dos dados foi realizada por dois instrumentos: um, para 

identificar o perfil dos profissionais, segundo categoria profissional, sexo, 

idade e principais funções que exerciam na Unidade de Saúde (Anexo II). 

O instrumento para a realização da entrevista consistiu de um roteiro 

semi-estruturado (Anexo III) que foi submetido à teste-piloto e, 
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posteriormente, analisado por pesquisador qualificado antes de iniciar-se a 

coleta dos dados1.. 

3.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, tendo sido aprovado 

(Anexo IV). 

3.7 COLETA DOS DADOS 

Com a aprovação do projeto, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria de Saúde do Município de São Paulo e após reunião com o 

Coordenador de Saúde da Subprefeitura Sé, quando foi apresentado o 

projeto de pesquisa para gerentes das UBS que integravam a região, teve 

início o processo de agendamento da coleta de dados com os trabalhadores 

da saúde. Isso foi realizado sempre sob a orientação dos gerentes das 

unidades, que indicaram os períodos em que a coleta de dados seria mais 

viável, de forma que não interferisse na assistência. A coleta dos dados 

ocorreu no período de agosto a dezembro de 2004. 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os depoimentos foram gravados e, posteriormente, transcritos na 

íntegra pela própria pesquisadora e com o apoio de bolsistas2. A análise do 

material empírico foi realizada por meio de técnica de análise de discurso 

proposta por Fiorin (1989).  

Segundo Fiorin (1990, p.32), o discurso, como expressão da vida real, 

é dotado de uma estrutura, “(...) um conjunto de temas e de figuras que 

materializam uma dada visão de mundo”.  
                                                           
1 Professor José Luiz Fiorin- Departamento de Lingüística da FFLCH/USP. 
2 Juliana M Prado e Denise Cheavegatti. Escola de Enfermagem da USP. 
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Todo discurso evidencia uma ou mais visões de mundo presentes 

numa dada formação social. O discurso parte de um plano individual, mas 

representa, genericamente as formas de pensar da coletividade. Segundo o 

autor, o discurso expressa os pensamentos dos indivíduos e evidencia as 

situações do cotidiano (Fiorin, 1989). 

O discurso tem uma estrutura, integrada pela sintaxe e a semântica. A 

primeira apresenta o caráter consciente que tem certa autonomia em relação 

às formações sociais. O segundo componente dessa estrutura, a semântica 

discursiva, depende mais dos fatores sociais e refere-se à estrutura das 

determinações inconscientes, ou seja, a dimensão ideológica (Fiorin, 1990).  

Todos os depoimentos foram analisados procurando-se a 

racionalidade e seu sentido, com foco na saúde-doença, no tratamento, com 

ênfase no Tratamento Diretamente Supervisionado e na adesão ao 

tratamento.  

A profundidade e a literalidade das falas dos sujeitos foram 

privilegiadas por meio de várias leituras de cada depoimento, buscando-se 

os temas e as figuras subjacentes. Os depoimentos foram sintetizados em 

frases temáticas que foram agrupadas, segundo as categorias analíticas, 

constituindo um “corpus” temático (Anexo V).  

Da mesma forma como operacionalizado por Bertolozzi (1998, 2005), 

cada sujeito da pesquisa recebeu uma letra de identificação e, cada frase 

temática, um número. Os trabalhadores foram identificados por um número 

inicial que corresponde ao da entrevista, além de letras que se referem à 

categoria profissional: os Auxiliares de Enfermagem como “AE”, as 

Enfermeiras como “E” e os Médicos como “M”. Em algumas ocasiões se 

utilizaram trechos de depoimentos, identificados em itálico. 

As frases temáticas que emergiram dos depoimentos dos sujeitos 

pesquisados consubstancializam as distintas categorias analíticas. 
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Vênus e as Três Graças (Botticelli) 
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4 RESULTADOS 

Antes de iniciar a apresentação relativa aos resultados que perfazem 

as categorias analíticas, descrever-se-á o perfil dos sujeitos de estudo.  

O total de trabalhadores de saúde entrevistados, que atuavam nos 

serviços de atenção à tuberculose foi 15. Em relação ao sexo, os sujeitos 

entrevistados eram predominantemente do sexo feminino. Quanto a relação 

à categoria funcional, 6 eram auxiliares de enfermagem, 5 eram enfermeiras 

e 4 eram médicos.  

A idade predominante foi a de 46 a 55 anos.  

Os resultados são apresentados segundo as categorias analíticas: 

significados a respeito do processo saúde-doença; significados sobre o 

tratamento supervisionado e significados sobre a adesão ao tratamento.  

De acordo com os depoimentos dos trabalhadores da saúde, as 

principais funções que exerciam nas unidades básicas, segundo a categoria 

profissional foram as seguintes: 

Para os médicos: Clínica geral, clínica de pneumologia, diretoria, 

pronto socorro e ações de vigilância epidemiológica. 

Para a auxiliar de enfermagem: Atendimento em sala de vacina, 

consulta de enfermagem, “todas as relacionadas com enfermagem”, 

vigilância epidemiológica, sala de medicação, pronto atendimento. 

Para as enfermeiras: consulta de enfermagem, sala de vacinação, 

estatística, vigilância epidemiológica, entrega de incentivos e acolhimento. 
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4.1 OS SIGNIFICADOS SOBRE A SAÚDE-DOENÇA 

Os depoimentos dos trabalhadores da saúde entrevistados revelaram 

que a tuberculose ainda se constitui como estigma sentido pelo doente e/ou 

por sua família.  

A discriminação revela-se no comportamento das pessoas, ao citar-se 

que as medidas de isolamento por parte da família são extremas, levando o 

paciente a dormir com máscara em razão do medo de contaminação (1.7AE, 

14.11M). Tal situação de discriminação também é evidenciada nos 

depoimentos dos trabalhadores da saúde (10.3E, 12.6AE). Estes justificam 

determinadas atitudes tomando-as como atenção “privilegiada e 

diferenciada” ao paciente (7.6E): “a gente mesmo vai agendar pra ele, pra 

ele não estar tendo que se deslocar no posto” (12.3AE). Entretanto, esse 

tipo de medidas podem ser causa de constrangimento do doente (14.16AE). 

Os pacientes sentem-se mal, devido à restrição para se deslocar em 

determinadas áreas da unidade (12.25AE) e pelo uso da “máscara” (10.6E).  

Alguns profissionais consideram o trabalho com o paciente portador 

de tuberculose “normal” (2.7E) e “gratificante” (7.3E). No entanto, o 

preconceito em relação à tuberculose também é evidente em seus 

depoimentos, dada a resistência por parte de alguns profissionais no 

atendimento: “não trato esse paciente porque tem tuberculose, só se você 

trouxer máscara, eu faço” (4.36AE). Outro exemplo ratifica esta situação: 

“alguns agentes de saúde que têm medo de pegar tuberculose, então, 

acham que preferem que tenha uma certa distância ou até mesmo, certos 

cuidados mais especiais em relação ao paciente, achando que pode pegar 

tuberculose pelo simples fato de estar perto do paciente” (14.9M).  

A organização da infra-estrutura de uma das Unidades estudadas 

pode ocasionar estigma, por exemplo: “Há certas barreiras para não misturar 

os pacientes portadores de tuberculose com os demais, aquela porta, que é 

pra dividir” (12.24AE).  

Ainda persistem, nos depoimentos dos profissionais, orientações 

ambígüas em relação ao comportamento que o paciente deve adotar no 
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domicilio: “a gente tenta fazer com esse paciente é, não alarmar muito, 

indicando que se ele quer mesmo se preservar e preservar os familiares, 

como ele tem que fazer, manter a casa sempre ventilada, né? Evitar, nesses 

dias e, dividir talher, prato, não precisa ficar separando as coisas todas. Mas, 

pelo menos não estar dividindo, né? Copo, prato, talher sem lavar, e na hora 

de dormir, não dormir no mesmo ambiente com outras pessoas” (12.5AE). 

Para os trabalhadores da saúde, certas atitudes dos profissionais e 

das famílias, em relação ao portador da doença, causam angústia no 

paciente: “a mãe queria separar os talheres, botou ele prá ficar num quarto 

independente da empregada, deixou ele sem contato, não queria que as 

crianças entrassem em casa, parentes, sobrinhos, o pessoal da família 

queria deixá-lo isolado” (14.11M). Tais situações aprofundam o preconceito 

a ponto de vários profissionais perceberem os sentimentos negativos 

vivenciados pelos doentes (5.22M, 8.10E, 13.5M). 

Ainda que alguns profissionais admitam que o cuidado com o doente 

portador da enfermidade ocorre da igual forma que com outros que 

freqüentam a UBS, há algumas menções que evidenciam contradições : “aí 

a gente liga o ventilador, eu sei que eu não posso abrir a porta por conta da 

pediatria estar no corredor, também. Eu não vejo ele assim, como um 

paciente que contamina, tenho que me distanciar ou pôr a máscara. Eu 

também não ponho a máscara, não”! (12.1 AE). 

Um dos motivos apontados da resistência, dos profissionais em 

relação ao atendimento dos portadores de tuberculose, diz respeito à 

formação de recursos humanos, que parece não contribuir para a 

desmitificação da doença (1.12AE), emergindo, portanto, a necessidade de 

esclarecer aos trabalhadores e às pessoas em geral, acerca da enfermidade 

(2.8E, 4.37AE, 7.25E, 12.5AE, 13.12M).  

Nessa linha, admite-se que o preconceito é tal a ponto do próprio 

paciente ter referido ao profissional de saúde: "Eu sei que eu sou a escória 

da humanidade" (1.21AE). 

Os trabalhadores acreditam que os doentes sentem tristeza, medo, 

vergonha e culpa devido à contagiosidade da doença (2.15E, 6.7AE, 
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12.12AE, 13.5M, 14.10M) e esses sentimentos se apresentam como mais ou 

menos prevalentes, a depender da inserção social do doente. Assim, as 

pessoas vítimas da exclusão social apresentariam mais medo do que os 

demais. 

Considera-se que a doença é própria da população com limitado 

acesso à vida digna (12.13AE): “ela acaba aparecendo no que a gente diz 

que são os excluídos, né?” (1.20AE). No caso de paciente com nível 

socioeconômico “diferenciado” não aceita a tuberculose, tem vergonha de 

apresentar a enfermidade, relacionando-a à pobreza (1.35AE, 8.12E). 

Os trabalhadores de saúde entrevistados referem que a tuberculose 

atinge, sobretudo, os moradores de rua, as prostitutas, ex-presidiários, 

garotos de programa, viciados em drogas, alcoolistas (5.23AE; 5.42M; 

13.1M; 14.1M), pessoas que moram em pensões, não têm emprego fixo 

(12.13AE), aquelas que apresentam problemas socioeconômicos (1.20AE) e 

“transtornos afetivos” (5.23AE). Assim, é “difícil” (1.2AE, 3.20E, 15.2AE; 

14.1M) para os profissionais da saúde, lidar com portadores de tuberculose, 

Ainda nessa linha, um depoimento que merece destaque, é o que segue: “a 

tuberculose denuncia as condições precárias de vida a que muitos grupos 

populacionais estão expostos, assim como revela as políticas públicas de 

saúde. A tuberculose é um espelho do que tem de mais desarranjado na 

condição humana, dentro do sistema de saúde também, reflete o que a 

gente tem de pior, né?” (5.24 M). 

De forma geral, o medo está muito presente nas pessoas acometidas 

pela enfermidade e está relacionado ao contágio (6.6AE, 11.20AE), à morte, 

à possibilidade de não se curar (6.18AE), à discriminação e ao preconceito 

(6.7AE, 8.10M, 13.5M), à internação (6.27AE). Para os trabalhadores da 

saúde, padecer de tuberculose e AIDS simultaneamente, faz que os 

pacientes sintam “desesperança, depressão” mais do que medo e vergonha 

(4.12AE). 

Segundo os sujeitos entrevistados, os administradores de albergues e 

os trabalhadores de saúde também apresentam esse sentimento em relação 

à possibilidade de contágio (3.10E, 8.10E; 6.7AE, 11.20AE; 14.9M). Além 
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disso, os profissionais de saúde admitem que trabalhadores que atuam nos 

albergues apresentam preconceito em relação aos portadores de 

tuberculose, manifesto na resistência da direção da instituição, ao não deixar 

o usuário nessa condição permanecer em período integral no albergue: “Eles 

queriam separar tudo, a cadeira, os talheres, o prato, tudo, né?” (11.20AE). 

Além do mais, os próprios moradores do albergue também discriminam os 

tossidores, ameaçando-os de “expulsão” da instituição (5.11M, 5.39M). 

Assim, há trabalhadores de saúde que apontam que os processos de 

capacitação e treinamento acerca da doença poderiam contribuir para a 

diminuição do preconceito (5.47M, 13.14M, 8.24E). 

A tuberculose é interpretada por alguns profissionais como doença 

social, sendo diretamente relacionada à limitação de recursos econômicos e 

aos denominados “grupos de risco”, o que mais uma vez coloca em relevo a 

questão relativa ao estigma. O trabalhador de saúde define paciente com 

“risco social”, “aquele que mora em pensão, “em barraco”, favela, cortiço, 

aqueles que moram sós, estrangeiros sem documentação (6.12AE, 5.27M , 

5.30M). Esta última condição foi principalmente indicada como vivenciada 

pelas pessoas procedentes da Bolívia (7.10E, 13.18M). Estas concepções 

têm base nas precárias condições de vida e de trabalho à que estão 

submetidos os estrangeiros em condição ilegal, que os fazem mais 

vulneráveis a contrair a enfermidade (5.27M, 7.12E). 

Verifica-se, ainda, que os trabalhadores atribuem a doença à: 

alimentação, condições de moradia, exposição aos extremos de temperatura 

e chuva. Ademais, as pessoas com sistema imunológico comprometido, e 

pessoas que trabalham no período noturno também são atingidas pela 

enfermidade (1.26AE, 8.7E, 9.13M, 12.14AE). 

Considera-se que a tuberculose afeta a situação de emprego do 

doente em decorrência da debilidade que promove, assim como devido ao 

preconceito por parte do empregador (13.6M, 4.32AE, 7.13E). 
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4.2 OS SIGNIFICADOS SOBRE O TRATAMENTO SUPERVISIONADO -TS 

Antes de apresentar os significados do TS, descrever-se-á a forma 

como os trabalhadores de saúde percebem a organização dos serviços de 

saúde para operacionalizar a estratégia.  

O doente ingressa no Programa de controle da tuberculose a partir do 

diagnóstico da enfermidade, realizado pelo clínico geral. Em seguida, é 

indicado a recorrer aos funcionários que atuam junto ao Programa para a 

retirada do medicamento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de seu 

domicilio (3.14E, 6.13AE, 6.31AE). 

Apontou-se uma dificuldade que se refere ao fato do paciente ter que 

recorrer às unidades de saúde várias vezes até o diagnóstico e o início do 

tratamento: “A Santa Casa descobriu que ele tinha TB, pelos exames, né? 

Que passou em pronto-atendimento e mandou procurar uma Unidade 

Básica. Ele foi à Unidade Jaçanã, foi na Lapa, foi em vários lugares e 

ninguém quis atender” (6.13AE).  

No que diz respeito à equipe que realiza o atendimento, é 

constituída por Enfermeiras, Auxiliares de Enfermagem e Médicos (2.26AE). 

Entretanto, em algumas unidades de saúde, a enfermeira não apareceu 

como membro ativo na assistência: “A enfermeira, ela fica mais na 

supervisão, na administração, né’?” (5.45M, 6.41M, 11.8M, 7.19E). 

De fato, a enfermeira focaliza suas atividades no âmbito 

administrativo, responsabilizando-se pela entrega do vale-transporte, 

supervisão das atividades da auxiliar de enfermagem, pelos informes da 

vigilância epidemiológica. (8.29 E, 15.11AE). 

Os médicos limitam-se à “parte clínica” (3.14 E) e revela-se como 

protagonista da equipe da saúde: “quem que vai questionar uma conduta 

médica”? (8.33E). A auxiliar de enfermagem é identificada pelos outros 

membros da equipe como fundamental na prestação do cuidado (10.2E). 

Em algumas unidades, outros profissionais integram o atendimento ao 

paciente VIH+/portador de AIDS/de tuberculose, como a assistente social e 
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o médico pneumologista (4.24E). Verificou-se, ainda, em uma Unidade de 

Saúde, que a auxiliar de farmácia também integrava a equipe ao fornecer o 

medicamento ao paciente (9.20M). Em outra Unidade, mencionou-se que o 

tratamento supervisionado era realizado por uma equipe, constituída pela 

médica sanitarista, assistente social, farmacêutica, enfermeira e os membros 

do Programa de Saúde da Família-PSF (9.21M). 

Avalia-se que a alta demanda de pacientes no cotidiano não permite o 

cuidado adequado ao paciente: “a gente apaga incêndio onde for preciso, 

né? Se precisar de alguém, na saúde da mulher a gente vai, central de 

enfermagem, também, só que assim, é, ficamos mais focados aqui na 

vigilância, mas fazemos um pouco de tudo” (11.1M). 

Em relação à organização do trabalho no TS, a equipe de 

enfermagem é a que organiza e define os dias da semana em que se 

entregará a medicação. Mas, o medicamento é administrado 

predominantemente pela auxiliar de enfermagem (7.19E, 10.1E). Outra frase 

temática evidencia que a organização do trabalho em saúde mostra 

estruturas hierárquicas verticais e que podem afetar a operacionalização da 

DOTS, por exemplo, comunicação deficiente entre a rede de referência, 

concentração de poder em certas categorias profissionais (médico), 

esquemas rígidos na organização do processo de atenção em saúde, 

sobreposição de tarefas burocráticas (1.59AE, 12.19AE; 8.27 E). 

Uma das profissionais de saúde afirmou que não há um mecanismo 

de comunicação entre as unidades de saúde, que permita a efetivação de 

controle, caso o paciente receba medicação em mais de uma unidade de 

saúde (15.4 AE). Essa mesma profissional mencionou que o medicamento é 

entregue na farmácia, mediante prescrição médica (15.5 AE). 

O Tratamento Supervisionado-TS é apreendido pelos profissionais de 

saúde como uma ação conjunta entre o trabalhador e o doente, 

reconhecendo-se que pode fracassar, caso não ocorra a participação do 

sujeito-paciente e do sujeito-trabalhador da saúde: “Não existe um 

tratamento supervisionado se ele não aceitar, né? esse tipo de tratamento” 

(6.20E). O TS é uma oportunidade de acompanhamento, de cuidado, de 
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comunicação, de vínculo com o doente, diminui o abandono do tratamento e 

erros na tomada da medicação, e a resistência aos medicamentos (8.20M, 

9.22M, 10.4E, 6.34AE, 12.20AE; 7.20E), exigindo o compromisso do 

profissional para se efetivar (6.30AE). 

Assim reconhece-se que, além do medicamento, o paciente com 

tuberculose requer apoio de ordem social e psicológica (14,4M, 5,57M). 

Houve vários profissionais que restringiram a DOTS à entrega do 

medicamento e dos incentivos (6.24AE, 12.17AE). 

Parece não ser regra a participação do doente na definição da 

operacionalização do DOTS, pois o horário em que ocorre é fixado pelos 

profissionais da saúde: a entrega do medicamento é feita no horário da 

manhã (3.4E). Em outras unidades, a DOTS ocorre às segundas, quartas e 

sextas-feiras (11.22E) ou, ainda: “a gente determina segunda à quinta” 

(7.7E) ou diariamente (4.25AE). 

A adoção da estratégia DOTS não é homogênea em todas as 

unidades de saúde e, tampouco, nem todos os pacientes estão nela inscritos 

(1.56AE, 11.3M, 2.28E). 

4.2.1 As atividades que Integram o Tratamento Supervisionado 

As atividades que integram o TS são a administração da medicação, a 

entrega dos incentivos e a consulta médica (1.46AE). Além disso, a visita 

domiciliária é considerada importante, já que permite detectar falhas na 

tomada da medicação (2.12E).  

Apontou-se que o doente é acompanhado, predominantemente, pela 

auxiliar de enfermagem e que ocorre busca ativa de sintomáticos 

respiratórios também realizada em “lixões” pelos profissionais de saúde 

(9.14M).  

No que diz respeito aos incentivos, o paciente os recebe por se 

matricular no Programa e inserir-se na estratégia DOTS. Assim, o vale-

transporte e o lanche são entregues quando o doente recebe a medicação. 
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Já a cesta básica, é fornecida uma vez ao mês. Os incentivos são 

importantes ao paciente, pois “isso dá condição de vida” (4.18AE). 

4.2.2 As pessoas que devem inserir-se no Tratamento Supervisionado 

Identificaram-se significados que apontam determinados grupos, por 

exemplo: “a estratégia DOTS é mais orientada aos moradores de rua, aos 

faltosos, aos pacientes “pouco comprometidos”, desempregados, idosos 

(1.42AE, 15.8AE). 

Outros grupos que emergiram como alvo foram pacientes 

considerados como de comportamento “difícil” e albergados (2.4E). Ainda 

que tenha havido menção de que a estratégia DOTS é oferecida a todos os 

doentes portadores de tuberculose, apontou-se que isto não ocorre, pois a 

maioria dos pacientes trabalha e não tem condição de freqüentar 

diariamente a unidade de saúde (2.5E). 

Verificaram-se, ainda, significados que apontam que as pessoas com 

tuberculose necessitam da estratégia DOTS, independentemente da 

situação econômica (8.19E). 

Segundo os trabalhadores entrevistados, “pacientes com melhores 

condições sociais crêem que o tratamento supervisionado vai atrapalhar. A 

gente não oferece, mas não, não força, não coloca como, não coloca como 

uma obrigação” (11.21E).  

4.2.3 As potencialidades do Tratamento Supervisionado 

De forma geral, a estratégia foi visualizada como positiva para a 

adesão do doente ao tratamento, como pode ser verificado a seguir: 

� A estratégia DOTS propicia maior contato, maior chance de 

acompanhamento e o encontro entre sujeitos (1.45AE, 2.19E).  

� Os doentes sentem-se cuidados (4.25AE, 2.16E). 
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� A estratégia DOTS possibilita tomar corretamente os 

medicamentos: “você realmente garante que a pessoa tá tomando 

medicamento, tá tomando a dose certa” (2.18E). 

� Diminui a resistência aos medicamentos (7.20E). 

� A estratégia DOTS leva à adesão ao tratamento (2.20E, 10.4E, 

11.30E).  

� Permite identificar e denunciar as condições precárias de vida dos 

pacientes (5.56M). 

� Estimula de forma constante o paciente (14.17M). 

� Representa possibilidade de inclusão social para o morador de 

rua: “eles se sentem no fim do tratamento como uma pessoa, 

porque eles são chamados pelo nome né? Eles são bem tratados” 

(9.15M). 

4.2.4 As limitações do Tratamento Supervisionado 

Os depoimentos dos trabalhadores permitiram verificar que a adoção 

da DOTS requer recursos humanos e de infra-estrutura, assim como ações 

mais amplas para o controle da doença (5.54M, 6.32AE, 11.24E): “Mas é 

que a gente não tem muita perna pra ter o funcionário aqui, né?” (6.22AE).  

A sobrecarga de trabalho, em decorrência das ações burocráticas que 

integram o tratamento supervisionado, como o preenchimento de impressos 

e a entrega de vale-transporte foram mencionados como aspectos que 

restringem a estratégia (1.59AE, 6.32AE, 15.3AE; 1.23E).  

O espaço físico da unidade de saúde foi apontado como dificuldade 

na operacionalização da DOTS, devido às questões que envolvem a 

biossegurança (falta de janela, salas de atendimento pequenas) (5.28M, 

9.17M). 
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Em relação aos incentivos, os depoimentos apontam que o lanche 

não é adequado, quando o doente apresenta outras enfermidades: “um 

pacotinho de sucrilhos, uma barrinha, um todinho ... isso é adocicado e pode 

dar problema gástrico, essas coisas, né? Não é uma coisa tão boa” 

(6.23AE). 

Além disso, alguns profissionais acreditam que os incentivos podem 

levar a diminuir o “empoderamento” da população acometida pela 

tuberculose (1.53AE).  

Um outro aspecto apontado como limitante do DOTS, refere-se ao 

fato do paciente necessitar ir à unidade para retirar a medicação (6.31AE, 

15.7AE), mencionando-se como restrição, quando realizado exclusivamente 

na unidade de saúde (9.25M). 

4.3 OS SIGNIFICADOS SOBRE A ADESÃO AO TRATAMENTO 

Os significados a respeito da adesão ao tratamento, na perspectiva 

dos trabalhadores, foram agrupados segundo aspectos facilitadores e 

limitantes.  

No que diz respeito aos processos facilitadores do processo de 

adesão, a comunicação adequada e o compromisso entre o profissional de 

saúde e o paciente revelaram-se como fundamentais (1.48AE, 6.30AE). 

Ademais, se apontou o esclarecimento a respeito das reações aos 

medicamentos (8.18M, 13.7E, 13.9E), além do maior grau de escolaridade e 

da condição sócioeconômica (6.26AE, 9.11M, 14.12M).  

Apontou-se que os trabalhadores utilizam diferentes medidas para 

“conscientizar” o doente sobre a importância do tratamento (14.6M). 

A atuação dos profissionais de saúde é mediador da adesão ao 

tratamento. O contato entre o profissional e o paciente com tuberculose é 

fundamental na adesão, sendo apontado por um dos entrevistados que: “o 

cuidado ao paciente garante que ele volte a terminar seu tratamento, isto é, 

garante a adesão” (2.24AE, 5.43M). 



Resultados 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

55

O DOTS apóia o processo de adesão ao tratamento, pela 

oportunidade de encontro entre os sujeitos, o acompanhamento e o estímulo 

dos trabalhadores (2.22E, 7.20E, 9.22M, 10.4E). Esse espaço é utilizado 

pelos profissionais para: incentivar a tomada do medicamento, informar aos 

doentes acerca da importância do término do tratamento, promover atenção, 

e manifestar disponibilidade (5.18M, 6.19AE, 7.23E).  

A auxiliar de enfermagem revelou-se como fundamental no processo 

da adesão: os pacientes estabelecem vínculo com a auxiliar de enfermagem, 

pois esta é a profissional mais próxima no processo de assistência (1.18AE, 

4.6AE, 7.19AE; 3.13E, 5.45M, 9.2M).  

Nessa linha, apontou-se que a adesão ao tratamento não se restringe 

ao “esclarecimento”, à escolaridade, mas amplia-se para a empatia com o 

profissional de saúde, além de projetos sociais que respondam às 

necessidades dos doentes (11,18AE), pois: “há muita miséria, muita fome” 

(13.16M). 

Reconhece-se que o tratamento supervisionado contribui na adesão, 

assim como a diminuição das chances de recidiva (9.27M), sendo os 

incentivos, chaves nesse processo, na medida em que o vale transporte, o 

lanche e a cesta básica, contribuem na sobrevivência do doente, dadas as 

precárias condições de vida da maioria dos portadores da enfermidade 

(4.18AE, 7.22E, 10.4E, 11.27E; 9.28M).  

Outro lado da adesão, revelado em um dos depoimentos, se relaciona 

ao apoio da família nesse processo (14.15M).  

Verificou-se, como suporte ao processo de adesão, a menção sobre 

instituições como o Sanatório de Campos do Jordão, especialmente aos 

pacientes com limitações econômicas, de moradia e sem apoio familiar 

(5.15M, 9.8M, 14.28 M; 6,27AE 11.29AE, 12.22AE). Assim o TS coloca-se 

como alternativa para garantir a adesão que antecede a internação: “esse 

paciente que nós vamos internar, nós vamos mandar pra Campos do 

Jordão, ele, nós pedimos o supervisionado e ele não aceitou” (14.18M). 
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Entretanto, a internação é vista pelos pacientes, segundo menção dos 

trabalhadores, como negativa, devido ao isolamento (5.15M) e medo que 

causa: “eles não queriam esse tipo de internação, né? Aí, faleciam” 

(6.27AE). 

No que diz respeito aos aspectos limitantes do processo de 

adesão, admite-se que os moradores de rua, os usuários de drogas, os 

estrangeiros em condição ilegal, aderem menos ao tratamento (3.20E, 

4.35AE), assim como os presidiários, admitindo-se que, em relação aos 

últimos, isto ocorre devido às más condições em que se encontram: ”Eles 

não têm, na saúde, não têm médico, alguém que se encarrega” (13.19M). 

Considera-se que a condição de pobreza de muitos portadores de 

tuberculose leva à maior vulnerabilidade na adesão, por exemplo: “se acabar 

o passe, o paciente não volta” (13.11M). Assim, parece evidenciar-se que a 

necessidade de levar a vida cotidiana, de sobreviver e trabalhar determinam 

a adesão ao tratamento (8.22M). 

Por outro lado, o trabalhador de saúde imputa as responsabilidades 

sobre a doença e seu tratamento ao paciente: “a única dificuldade que a 

gente tem, é conscientizar que eles precisam morar em casas arejadas” 

(7.16E).  

Quanto os serviços de saúde, as limitações de recursos nas unidades, 

como infra-estrutura, recursos humanos, transporte e condições de 

biossegurança, podem afetar a adesão (5.53M, 9.7M, 13.13M; 6.22AE). 

Uma vez que os incentivos foram apontados como chave na adesão, 

sua falta, ou atraso na entrega, prejudicam o processo (1.51AE). Alguns 

trabalhadores percebem os incentivos como uma debilidade (1.53AE), pois, 

ainda falta ao doente, “consciência” da necessidade de comparecer à 

unidade de saúde para curar-se (4.19AE). 

Outro aspecto que limita a adesão ao tratamento diz respeito à 

duração dos esquemas de tratamento, pois o tratamento prolongado pode 

induzir o paciente a acreditar que não conseguirá a cura (9.26M). Ademais, 

os efeitos adversos causados pelos medicamentos, podem repercutir na 
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adesão, destacando-se como fundamental a necessidade de esclarecimento 

a respeito (8.18M, 13.7M, 13.9E).  

Assim, aspectos relacionados ao conhecimento sobre a doença, 

também interferem na adesão ao tratamento, mencionado-se que  a 

diminuição dos sinais e sintomas pode levar o paciente ao abandono 

(6.17AE): “se eles acham que eles não tossem mais, que não têm mais 

sangue, nada no catarro, eles já estão bons, na cabeça deles” (7.4E). 

4.4 PROPOSTAS PARA A REORIENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

Ainda que não se tenha constituído como categoria a priori, no 

decorrer da análise dos depoimentos emergiram alguns significados que 

sugerem a necessidade do desenvolvimento de ações que respondam às 

necessidades sociais dos doentes, conforme pode ser verificado a seguir.  

O tratamento do paciente VIH+/portador de tuberculose, exige mais 

do que é oferecido na unidade de saúde, “envolve, também, o fator social, 

né? Desemprego, a situação de habitação, às vezes, nem tem habitação, tá 

na rua, né? Ou tá no albergue” (4.17E).  

O trabalhador de saúde reconhece a importância de ações de saúde 

que respondam à integralidade e não à fragmentação: “eu acho que a 

unidade tinha que ser responsável também prá ir buscar o paciente também 

fora daqui. Porque a gente é limitada num certo sentido, de buscar, né?” 

(4.30AE). 

Ademais, apontou-se a necessidade da detecção precoce da 

enfermidade, assim como de fortalecer a busca ativa de sintomáticos 

respiratórios, ampliando-se a acessibilidade das pessoas aos serviços de 

saúde: “Observe que esses pacientes já passaram aqui, muitas vezes, 

tiveram várias internações e nunca foram investigados” (5.9 M). 

Numa outra perspectiva, e que diz respeito à valorização do próprio 

trabalho dos profissionais de saúde, mencionou-se a esperança de que o 
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trabalhador disponha de tempo para divulgar temas que emergem de seu 

cotidiano em periódicos de circulação da área da saúde (5.33M). 

Ademais, apontou-se que o trabalhador de saúde que exerce cargo 

de gerência e funções de assistência deve reconhecer a necessidade de 

mudança na forma como se dá o processo de atendimento em saúde (5.19 

M).  

Em relação aos incentivos, apontou-se a necessidade de dispor de 

lanche adequado quando o doente apresenta enfermidade associada que 

restringe a ingesta do lanche padrão. Numa dessas situações, o trabalhador 

da saúde mencionou ter usado seu próprio dinheiro para garantir o lanche do 

paciente sob DOTS, dado que não era adequado à enfermidade que 

apresentava (6.23 AE). 

Indicou-se, ainda, que se faz imperativo melhorar a infra-estrutura da 

Unidade de Saúde, aumentar o número de trabalhadores da saúde, dispor 

de equipe multidisciplinar e de transporte para os doentes e funcionários 

para que estes últimos realizem a busca ativa de sintomáticos respiratórios 

(9.25M, 14.8M). 

Apontou-se, também, a necessidade de dispor de maior número de 

unidades de saúde que operacionalizem a estratégia DOTS, ampliando a 

cobertura de pacientes nesta modalidade de tratamento (6,39 AE). 

Por fim, indicou-se a necessidade de capacitar os profissionais da 

saúde, uma vez que há membros da equipe de saúde que “têm medo de 

pegar a tuberculose” (14.9M). 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados segundo as categorias analíticas, 

ainda que se tenha consciência de que os significados apreendidos dos 

discursos se inter-relacionam, na medida em que refletem a visão de mundo 

dos sujeitos do estudo. 

Nessa linha, um primeiro ponto a destacar é que a concepção de 

saúde-doença está impregnada da realidade social, na qual as pessoas 

estão imersas e reflete o contexto econômico, político, ideológico e cultural 

(Minayo, 2004).  

“Saúde-doença enquanto fenômeno social tem seu esquema interno de 
explicações que parte de marco referencial de especialistas (doutores, 
curandeiros, rezadores e mágicos), mas também compõe o quadro da 
experiência do dia a dia que se expressa através do senso comum. Ambas 
as modalidades de representação do fenômeno se influenciam 
mutuamente, de forma dinâmica, embora o saber do especialista seja 
dominante. Portanto, na construção histórica da saúde e da doença tanto 
são atores e autores, os intelectuais e técnicos do setor como a população 
(Minayo, 2004, p.194)”. 

Verificou-se, de modo geral, que a tuberculose permanece 

impregnada de estigma e a doença ainda exprime idéias que 

consubstancializam o preconceito. 

Ainda que se verifique uma ortodoxia em relação ao estigma que gera 

a enfermidade, as percepções sobre a doença têm mudado nos diferentes 

períodos históricos. Bertolli Filho (2001), ao proceder a um estudo histórico 

pormenorizado da enfermidade através dos tempos, descreve que, na 

Antigüidade grega e romana, a doença era chamada de tísica e era 

relacionada ao clima. Tal interpretação manteve-se praticamente inalterada 

durante todo o curso da Idade Média. Já no período correspondente ao final 

do século XVIII e início do XIX, a tuberculose era tida como doença que 

acometia os “sensíveis”, artistas, intelectuais, cujo estereótipo do estilo de 

vida mostrava formas “desregradas” de vida. Tal interpretação decorria da 

própria debilidade que a doença produz. 
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O presente estudo ainda revelou que a ocorrência da enfermidade 

está associada a certos grupos sociais: moradores de rua, trabalhadores do 

sexo, presidiários, drogaditos, alcoolistas, imigrantes em geral. 

Sontag (2002) afirma que, no século XIX, leigos, mas também os 

profissionais médicos acreditavam haver uma certa “predisposição interior 

para contrair” a tuberculose, sendo referida como doença do “insano”, do 

“negligente”. Essa representação pode ser extrapolada quando os sujeitos 

do presente estudo fizeram uso de alguns adjetivos, que caracterizam, mais 

do que isso, qualificam, os portadores da enfermidade, como 

“indisciplinados”, “difíceis” de trabalhar no cotidiano da assistência (1.23AE, 

5.23M, 14;2M) . 

Anteriormente à era Bacteriológica, a enfermidade era considerada 

como fenômeno associado às classes populares, indicando-se a pobreza 

como determinante. Por outro lado, analisando os significados sobre a 

tuberculose e vinculando-os a determinados grupos sociais, Bertolli Filho 

(2001) recorre a Sigerist3 no início da década 1940, quando o cientista 

também relacionava a tuberculose à pobreza, apontando que os indivíduos 

se “deixavam adoecer”, para fugir das obrigações que tinham para com a 

sociedade. Na época, os doentes eram admitidos como perniciosos e 

carentes de moral. Pode se verificar como esses significados ainda 

prevalecem e o processo saúde-doença está intimamente associado ao 

comportamento dos doentes.  

Mas, no presente estudo, os trabalhadores de saúde ampliam essa 

interpretação, ao apontar a situação social precária como um dos fatores 

que condicionam a enfermidade.  

A lógica da multifatorialização decorreu da insuficiência da corrente 

unicausal e tem sido amplamente empregada como corrente interpretativa 

da tuberculose no decorrer da história, ainda que se verifique a coexistência 

de ambas. Carrillo (2001), por exemplo, discute como a tuberculose era 

percebida no México, por volta de 1900, período em que a magnitude 

                                                           
3 Henry E. Sigerist. Médico e historiador francês, radicado nos Estados Unidos da América, desde a década de 30, 
fundador da escola moderna de análise sociológica da história da medicina 
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epidemiológica era muito expressiva, particularmente no que se refere ao 

número de mortes. Duas correntes foram utilizadas pela autora para analisar 

as causas da doença e as ações para controlá-la: uma, explicava a 

enfermidade relacionando-a à deterioração das condições de vida da 

população, à moradia inadequada, à desnutrição. Essa corrente apontava 

como necessário, o “combate” à tuberculose, o seguro de vida obrigatório e 

de doença entre os operários, além do estímulo à organização de 

cooperativas destinadas a atender precocemente o trabalhador que padecia 

da doença, com a finalidade de assegurar a cura e o controle da 

enfermidade. Ainda que relacione a doença às condições de vida, a autora 

não menciona a existência de hierarquização na cadeia causal e, tampouco, 

menciona, nas intervenções necessárias, ações que digam respeito à 

mudanças radicadas nos processos de produção e de reprodução social. 

Numa outra vertente, a autora relata que as intervenções orientavam-

se ao combate ao agente etiológico, assentadas, portanto, na corrente 

centrada na biologia.  

Assim, verifica-se que, embora em um contexto e período distintos, 

essas contradições são similares às encontradas no presente estudo, na 

medida em que, simultaneamente, colocam-se interpretações uni ou 

multicausais.  

Corroborando a interpretação multicausal, os trabalhadores de saúde, 

sujeitos do presente estudo, também mencionaram aplicar orientações que 

visam a mudança de hábitos, concepção esta assentada no Higienismo, de 

onde se originou a tradicionalidade da “educação sanitária”. Tais 

orientações, na medida em que se restringem a aspectos biológicos e 

comportamentais, separam os sujeitos da tessitura social, restringindo o 

processo saúde doença no âmbito exclusivamente individual.  

As recomendações sobre as mudanças de comportamento integram 

prescrições alimentares, além daquelas relativas aos hábitos de vida, como 

por exemplo, fumar e ingerir bebida alcoólica. Segundo os depoimentos dos 

trabalhadores, os doentes efetivamente modificam os estilos de vida, ainda 

que, para muitos, isto ocorra somente durante o período de tratamento. 



Discussão 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

63

Em investigação conduzida por Bertolozzi (1991), este achado 

também se revelou, sendo que os doentes assumiam a enfermidade como 

“ordenadora da vida”, sendo abolidos ou reduzidos, os hábitos de fumar e de 

beber, para a maior parte dos sujeitos da investigação, após o diagnóstico 

da doença. 

Em estudo realizado por Alba-Garcia et al. (2002), no México, com o 

objetivo de analisar as informações que o profissional médico oferecia ao 

paciente com tuberculose, verificou-se que os encontros com os 

profissionais de saúde perpetuavam o medo dos pacientes em relação à 

doença e ao contágio. Isto porque a comunicação se dava de forma 

unidirecional, desconhecendo-se o universo cultural dos pacientes, 

insistindo-se na tomada dos medicamentos como única medida para lograr a 

cura e limitar a possibilidade de contágio.  

As informações prestadas e ações realizadas pelos profissionais de 

saúde repercutem no imaginário do paciente em relação ao processo saúde-

doença. Isto indica a necessidade de recolocar-se o processo como se 

“informa” ao paciente, no cotidiano da assistência, pois pode se incorrer em 

equívocos que não permitem a superação do preconceito, ao contrário, 

podem imprimir mais dificuldade em lidar com a enfermidade. Conforme 

aponta Ayres (1994), os “discursos tecnológicos” (ênfase do autor) se 

instalam na prática como normatividade (Ayres, 1994). Assim, no cotidiano 

do processo de atenção em saúde, os discursos que se constróem durante o 

atendimento, se instauram transformando ou instaurando práticas que 

podem ser adotadas pelos usuários que participam desse processo.  

Veja-se que, embora num contexto social e cultural bastante diferente 

do que vivencia-se no Brasil, em estudo realizado no Paquistão, apontava-se 

que as ações educativas, propostas pelos trabalhadores de saúde, eram 

escassas e algumas errôneas, destacando-se o “isolamento voluntário, 

separar utensílios para comer, deixar de ingerir certos alimentos”, dentre 

outras (Khan et al, 2000). 

A persistência em relação a conhecimentos equivocados, o estigma 

da doença e a falta de informação podem levar à conseqüências aos 
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doentes e à população, em geral, pois pode haver retardo em sua 

identificação precoce e na busca oportuna da assistência, perpetuando sua 

disseminação.  

A doença faz emergir uma série de sentimentos nos doentes, seja 

pelo receio de transmití-la aos membros de suas famílias ou devido ao seu 

desconhecimento. Os trabalhadores referiram que os portadores de 

tuberculose apresentam ansiedade, angústia, depressão e desânimo 

relacionados à doença e pelo fato de sentirem-se isolados. Também 

expressaram vergonha e culpa. Segundo os trabalhadores, esses 

sentimentos podem estar associados à situação social, admitindo que os 

pacientes dotados de “melhor condição” social podiam sentir mais vergonha 

que os demais. 

Ora, essa situação pode evidenciar uma contradição, pois se pode 

supor que pessoas pertencentes a esse grupo social tenham melhor acesso 

à educação, à informação e que, em decorrência, teriam mais elementos 

para lidar com a enfermidade. Por outro lado, há que se considerar que pode 

estar presente uma faceta que evidencia preconceito, que se refere à 

associação da doença à condição social, conforme pode se verificar na frase 

temática depreendida de depoimento: “o paciente com nível socioeconômico 

“alto” não aceita a tuberculose, pois a associa a doença dos pobres” (8.12 

E). 

Ainda com referência à questão relativa à informação e ao 

preconceito, segundo as frases temáticas dos trabalhadores, as medidas de 

controle da doença, na Unidade de Saúde, também podem fazer com que o 

doente sinta-se discriminado: “o paciente com tuberculose se sente 

discriminado devido ao uso da máscara” (10.6 AE). Não só o diagnóstico 

provoca medo e temor, mas, também, a forma como se lida com a doença 

nas instituições de saúde pois, em geral, se verifica a adoção de normas 

sem o esclarecimento devido sobre seus motivos. Por outro lado, há que se 

considerar que certas medidas de precaução devem ser tomadas: veja-se 

que, na ausência de tratamento, uma pessoa com tuberculose ativa pode 

infectar, em média, entre 10 a 15 pessoas por ano (Braunwald et al., 2005).  
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Há outras referências a estudos realizados com trabalhadores da 

saúde, através dos quais se pode constatar os sentimentos que vivenciam 

os pacientes portadores da tuberculose, à forma como a enfermidade os 

leva a sentir-se isolados, estigmatizados, com medo de contaminar outros, 

como bem ressaltam Bertazone et al. (2005). 

Bertolli Filho (2000) analisou a reação individual dos enfermos de 

tuberculose exilados nas cidades-sanatórios paulistas frente às 

representações sociais que lhes eram imputadas, inclusive pelos médicos. 

Nesse estudo, que toma como base a década de 40, são analisados os 

escritos memorialísticos de escritores e poetas, que vivenciaram a doença. 

O autor verificou que os significados elaborados pelos enfermos estavam 

associados ao pulmão como órgão único, à morte, ao sofrimento, à solidão e 

ao isolamento, à exclusão. A doença era apreendida como um castigo de 

Deus, decorrente de certas características, como: não respeito às normas 

morais, e associada a um conjunto de atributos pessoais, como hostilidade, 

displicência na limpeza pessoal, entre outros.  

Voltando aos resultados do presente estudo, outra situação que se 

revelou foi a interrelação entre a tuberculose e o HIV/Aids, parecendo ser 

menos penoso ao doente manifestar padecer de tuberculose do que de aids. 

No entanto, identificou-se, também, contradição ao que anteriormente se 

expressa, pois, para alguns pacientes, a tuberculose é percebida como pior 

do que a aids: “(...) eles não sabem o que é pior prá eles, a tuberculose ou 

se fosse uma aids. Muitos deles falam: Ai, meu Deus, se fosse aids talvez 

não fosse tão ruim, quanto tuberculose!” (12.11 AE).  

A tuberculose é a infecção oportunista mais freqüente nos pacientes 

portadores de AIDS (Dye, et al., 1999; Sterling et al, 1999; Boffo et al., 2004 

Manosuthi et al., 2006; WHO, 2007): A co-infecção tuberculose-HIV é um 

problema presente em todo o mundo, aumentando a morbi-mortalidade pela 

tuberculose. No Brasil, a prevalência de HIV em doentes portadores de 

tuberculose, no ano 2005 foi 14% (WHO, 2007).  

Bertolozzi (1998) também identificou, através de depoimentos de 

doentes, a vinculação entre a aids e a tuberculose, sendo esta última 
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concebida como menos grave que a primeira, considerando-se a 

possibilidade de cura. 

Takahashi (1997), em estudo realizado para explicitar as 

representações sociais dos doentes, acerca da vivência do processo saúde-

doença tuberculose/aids, identificou que o doente encobre a tuberculose, 

banalizando-a em relação à aids, dada a possibilidade de cura da primeira.  

Já se mencionou, anteriormente, que mudam os significados sobre a 

doença no decorrer da história: a tuberculose foi considerada implacável no 

passado, dada a impossibilidade da cura (Sontag, 2002). Entretanto, na 

atualidade, mesmo que a cura se constitua como realidade, dada a eficácia 

dos medicamentos disponíveis e, especificamente, no presente estudo, a 

enfermidade continua a causar medo e outros sentimentos negativos, sendo 

apontada, inclusive, como um mito, embora quando comparada a outras 

enfermidades como a aids, essa conotação negativa apareça mais restrita.  

Algumas doenças em particular, parecem remeter a seus portadores, 

importante carga de punição social: a tuberculose como doença “dos 

pobres”, dos “desregrados”; a aids, como doença de certos grupos sociais 

que irrompem as normas da moral. Ambas têm em comum, levar o doente a 

vivenciar a vergonha, o medo, a tristeza e a culpa, pois, via de regra, os 

doentes imputam-se e a eles é imputada a responsabilidade sobre o 

processo saúde-doença, não se verificando interpretações que envolvem 

nexos que incluem a dimensão da organização social e seus processos de 

produção e de reprodução social. 

Tais representações requerem dos profissionais de saúde, o 

compromisso e a necessidade de promover o suporte, sobretudo emocional, 

ao lado do devido esclarecimento sobre a associação da enfermidade às 

condições de vida, buscando contribuir para a desalienação do doente que 

se percebe como responsável único pela enfermidade (Bertolozzi, 1998; 

2005). 

Voltando a discutir a questão relativa à forma como se concebe a 

casualidade, verificaram-se diferentes visões de mundo nos depoimentos 
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dos trabalhadores: a unicausalidade, a multicausalidade e, ainda que 

tangencialmente, a determinação social. 

A concepção ontológica como expressão da teoria da unicausalidade, 

atribui a causa da doença a um ser, ou instância sobrenatural e a doença é 

tida como castigo ou prêmio divino. A esse respeito, Takahashi (1997) relata 

que a tuberculose foi percebida ao longo da história, no ideário popular, 

como castigo divino mas, também, como possibilidade de crescimento e 

desenvolvimento espiritual, enfatizando o papel da religiosidade para 

alicerçar essa visão. 

A Teoria da Multicausalidade fundamenta a causa da enfermidade na 

somatória entre diversos fatores. Esta concepção parece ser a mais 

presente na atualidade, inclusive sendo amplamente incorporada aos 

currículos de formação de profissionais da área da saúde. Tal Teoria reduz 

as causas da saúde-doença a fatores fragmentados, resultando na 

recorrência de práticas pontuais, emergenciais, limitadas ao agente 

etiológico ou ao hospedeiro fracionado, sem articular-se à forma como se 

estrutura a sociedade, nos seus diferentes grupos sociais, ou seja, deixando 

de correlacionar aspectos que se referem à inserção dos indivíduos na 

sociedade. 

Há vários estudos que evidenciam a multicausalidade na causação da 

tuberculose, apresentando-se como prevalentes em relação àqueles que 

procedem à articulações mais profundas com a estrutura da sociedade.  

Alvarez Gordillo et al. (2002) apontam, como fatores associados à 

doença: o trabalho, a temperatura (frio), a alimentação, ou outras questões 

que se referem à atitudes individuais, como o castigo divino e a falta de 

cumprimento de normas morais. 

Long et al. (1999), em estudo qualitativo realizado no Vietnã, apontam 

uma perspectiva importante, quando colocam que as percepções em relação 

à doença estão influenciadas pelos diferentes papéis que homens e 

mulheres desenvolvem na sociedade, o que leva a padrões de desgaste 

distintos. O mesmo estudo aponta maior prevalência da doença no sexo 
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masculino, em decorrência das condições de trabalho desse grupo de 

pessoas, além do hábito de fumar e ingerir bebida alcoólica. 

Cabe destacar que, no presente estudo, uma minoria dos 

trabalhadores parecia reconhecer o caráter social da doença, ainda que se 

verificaram significados apropriados e que ampliam para a determinação 

social: “A tuberculose é doença social resultante das deploráveis condições 

de vida e trabalho a que os grupos sociais estão sujeitos” (5,20M).  

Conforme aponta Laurell (1993), o caráter social do processo saúde-

doença pode ser verificado, empiricamente, na expressão dos perfis 

patológicos dos grupos humanos e de suas diferenças nos espaços sociais. 

No presente estudo, os trabalhadores da saúde reconhecem as condições 

precárias de vida e trabalho dos doentes, embora nem todos as relacionem 

à enfermidade, imputando ao indivíduo, de modo geral, o seu 

desenvolvimento. 

Ao verificar-se que alguns profissionais responsabilizam o paciente 

em relação à doença, assim como às suas condições de vida, conforme 

pode ser observado na seguinte frase: “a única dificuldade que a gente tem 

é conscientizar que eles precisam morar em casas arejadas” (7.16 E), o 

profissional parece crer que está nas mãos dos doentes a solução das 

condições de moradia. Neste depoimento, pode-se visualizar o que cita 

Chauí (1980), quando ensina que a ideologia faz acreditar às pessoas que 

suas vidas são o produto de certas “entidades”, como a natureza, os deuses, 

a ciência, ocultando-se, como se pode verificar, os determinantes do 

processo saúde-doença no caso da tuberculose. O profissional de saúde 

parece ignorar, em suas intervenções, o modo de vida e de trabalho do 

doente, “orientando-o” e prescrevendo normas e comportamentos que 

podem não se aplicar à realidade social do indivíduo. 

A doença concebida como fenômeno individual pode levar o doente a 

se culpar, ocultando-se a verdadeira causa da enfermidade e isentando-se o 

Estado de sua responsabilidade frente à problemática da saúde. 

Bertolozzi (2005) aponta que o processo saúde-doença deve ser 

analisado de forma a abranger o entendimento da estrutura social e, nesta, a 
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peculiar inserção do doente. É necessário que a tuberculose seja apreendida 

nessa perspectiva, de forma a superar as interpretações que se restringem 

ao âmbito clínico-biológico, mas ampliando-se para a perspectiva da 

determinação social. 

Assim, interpretar a saúde-doença com base na determinação social, 

pode permitir a transformação das práticas de saúde, respondendo às 

demandas reais da população. 

Muñoz e Bertolozzi (2004) enfatizam que a interpretação da saúde-

doença deve vinculá-la aos processos de produção e de reprodução social, 

reconhecendo, ainda, a dimensão subjetiva, que diz respeito às 

representações e significados que os indivíduos atribuem aos fatos e à vida 

em si, uma vez que estes acabam por refletir-se nos comportamentos e 

atitudes das pessoas. As autoras apontam, ainda, que os serviços de saúde 

devem levar em conta as vulnerabilidades dos indivíduos, o que implica em 

buscar apreender o locus social, ou seja, os elementos constitutivos da 

reprodução social. Apontam, ainda, outras perspectivas de abordagem, que 

levem em conta a análise da situação de saúde do território, contemplando a 

participação ativa dos indivíduos, o que permitiria intervenções que não se 

limitariam à ações de cunho pontual como a Saúde Pública tradicionalmente 

tem efetivado.  

A análise da doença não deve esgotar-se na dimensão que se 

restringe ao âmbito individual, mas transcender, incorporando questões que 

se referem à vida e ao trabalho das pessoas. Nesse sentido, não se pode 

deixar de lado um produto de fenômeno mundial que se refere à migração 

de pessoas que buscam oportunidades de vida, trabalho e inclusão social 

em outros paises. De fato, o Brasil tem recebido constantemente um 

importante afluxo de imigrantes de paises cuja situação social é precária, em 

que a tuberculose ocupa as principais posições em termos de morbi-

mortalidade. Pessoas oriundas desses países defrontam-se com 

vulnerabilidades, que incluem a adaptação às novas condições de vida e de 

trabalho, a aceitação por parte de outros, além da acessibilidade aos 

serviços, e da disponibilidade de redes de apoio. Pode-se verificar que a 
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tuberculose tem sido focalizada para grupos que apresentam 

vulnerabilidades, mas, enfatiza-se uma vez mais, que trata-se de 

suscetibilidades, em que se pode constatar a interpretação do risco. 

A esse respeito, Ayres (1997) alerta sobre a necessidade de superar 

a armadilha dos grupos de risco, muito freqüente no caso da aids e que tem 

evidenciado, por um lado, a imputação de exposições decorrentes de 

escolhas individuais e, por outro, no âmbito do processo de produção à 

saúde, por ações segmentadas e que contribuem para solidificar a 

discriminação. Assim, o autor salienta a necessidade de identificar grupos 

vulneráveis na sua dupla face de suscetibilidades e potencialidades (Ayres 

et al.,1997).  

Indica-se, portanto, a necessidade da operacionalização do conceito 

de Vulnerabilidade, que superaria o caráter individualizante e probabilístico 

do clássico conceito de risco, concebendo-o como um conjunto que abrange 

aspectos coletivos e que se referem ao contexto de vida e de 

situacionalidade da sociedade.  

Tal concepção amplia as perspectivas de interpretação e de 

intervenção para um importante grupo de doentes que se revelou nos 

depoimentos dos sujeitos do presente estudo e que se refere às pessoas em 

situação de rua.  

Rosa et al. (2005) fazem menção a essa população, constituída por 

pessoas que pernoitam em albergues, em casas abandonadas, em carcaças 

de veículos, em terrenos baldios, em depósitos de papelão e sucata, dentre 

uma infinidade de outras possibilidades inadmissíveis quando se reflete 

sobre a vida com dignidade.  

Há que se ter em conta a dimensão do problema relativo aos 

moradores de rua, particularmente na cidade de São Paulo, metrópole onde 

se expandem a desigualdade e a pobreza (Santos, 1993). A conexão entre 

esse quadro e a vulnerabilidade à tuberculose é indubitável. Conforme 

afirma Sposati (2001), a cidade de São Paulo mostra-se como um local de 

contrastes, com locais de alta tecnologia e capital circulante, frente a outros, 

com condições econômicas e de produção que afetam o território e a 
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qualidade de vida de seus moradores e que refletem na vulnerabilidade 

social. A vulnerabilidade social se expressa em iniqüidade social, política e 

econômica, em ausência de serviços públicos e de saúde, em ausência ou 

limitado exercício da cidadania e violência, entre outros processos. Assim, a 

vulnerabilidade social se associa à vulnerabilidade territorial, pois, como 

defende a autora, ter residência e domicilio é requisito de cidadania.  

Bousquat e Nascimento (2001) apontam que o fato de São Paulo ter 

se convertido em metrópole global, torna mais complexo o acesso universal 

e eqüitativo à saúde de sua população. Da mesma forma, também é mais 

complexo o atendimento às necessidades das pessoas, pois o aumento das 

desigualdades espaciais e sociais impõe novos desafios à implementação 

de políticas de saúde que respondam a essas necessidades. 

Conforme defende Cecílio (2000), as necessidades de saúde 

envolvem três eixos: a integralidade, a eqüidade e a universalidade. O autor 

destaca que não há integralidade e eqüidade se a universalidade de acesso 

não é garantida. Durante o desenvolvimento do presente estudo, verificou-se 

que as precárias condições de vida das pessoas portadoras de tuberculose 

já levam implícita uma quebra na universalidade do acesso, dadas as suas 

dificuldades para alcançar os diferentes níveis da assistência, como 

verificou-se nos resultados referentes à organização da DOTS. E isto 

decorre das dificuldades na operacionalização dos princípios do SUS na 

prática dos serviços de saúde.  

Guimarães (1985: 229) afirma:  

“(...) o risco de se infectar e o risco de adoecer, embora sejam também, em 
parte, determinados pela ação dos serviços de saúde, o são muito mais 
pelas condições de vida das populações. A probabilidade de entrar em 
contato com o bacilo e a probabilidade deste contato ser eficaz, isto é 
produzir um caso da doença, dependem da circulação do bacilo na 
população e de condições que reforcem ou enfraqueçam as defesas dos 
indivíduos. 

O autor reconhece a tuberculose como enfermidade social atrelada às 

condições de vida e de trabalho da população, o que, de igual forma, se 

verificou nos depoimentos dos trabalhadores do presente estudo. 
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Também corroborando esses achados, Vendramini et al. (2005), em 

estudo realizado no Município de Ribeirão Preto-SP, identificaram que a 

população com pior nível socioeconômico apresenta maior risco de adoecer 

por tuberculose.  

Conforme defende Breilh (1991), a inserção das pessoas no sistema 

de produção determina o seu acesso à moradia, saúde, educação, entre 

outros. Em formações sociais cujo modo de produção permite o acesso à 

poucos e a exclusão de grandes contingentes populacionais, conforme 

verifica-se na sociedade brasileira, vivencia-se a precarização das condições 

de vida e de trabalho, acompanhada de deficiências nos sistemas de saúde, 

com reflexos sobre a operacionalização do Programa de Controle de 

Tuberculose. Isto se reproduz nas unidades de saúde, que apresentam 

condições de assistência que, via de regra, não garantem a dignidade na 

assistência ao doente: os espaços físicos são restritos, há demora no 

atendimento, há dificuldade na obtenção de resultados de exames, dentre 

outras condições. Conforme aponta Mendes Gonçalves: 

 “O lugar reservado à saúde pública é o de mecanismo complementar de 
extensão de consumo de serviços médicos, especialmente para certas 
frações da população que por razões políticas e econômicas tem ficado à 
margem- os pobres das zonas urbanas- subempregados no modelo de 
reprodução social...” (Mendes Gonçalves, p.301, 1986). 

Entretanto, há que lembrar, conforme apontam Schraiber, Nemes e 

Mendes Gonçalves (1996), ao resgatarem as raízes históricas das 

instituições de saúde pública em São Paulo, que na metade da década de 

70, a ampliação da rede de serviços de saúde pública possibilitou acesso ao 

contingente de pessoas com restrições sócio-econômicas, sendo as 

doenças infecciosas, como a tuberculose, alvo de um dos programas 

destinado ao grupo de pessoas que apresentariam vulnerabilidades sociais. 

Finalizando a discussão a respeito do conjunto de achados referentes à 

categoria significados sobre o processo saúde-doença, em síntese, os 

significados atribuídos pelos trabalhadores da saúde permitiram identificar 

atitudes e comportamentos que revelam estigma e medo em relação à 

tuberculose. Permitiram, ainda, verificar a exclusão social a que estão 
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expostos a maior parte dos doentes atendidos nas unidades básicas de 

saúde. 

A forma como os trabalhadores concebem a enfermidade parece ser 

repassada aos doentes, no cotidiano da assistência das unidades de saúde, 

como doença cuja causa é, sobretudo, explicada a partir do modelo 

biomédico. Permitiu também identificar que a tuberculose ainda é permeada 

por crenças e tradições, que denunciam o preconceito dos trabalhadores em 

relação à enfermidade.  

Já no que diz respeito aos significados sobre o tratamento 

supervisionado, a adequada organização dos serviços de saúde é chave 

no controle da doença. 

No presente estudo, verificou-se que a operacionalização da 

estratégia DOTS não era homogênea em todas as unidades de saúde e que 

nem todos os pacientes estavam inscritos nesta modalidade. Cada unidade 

tem adotado a DOTS, de acordo com suas peculiaridades e recursos. 

Nas unidades de saúde estudadas, o DOTS corresponde a uma das 

atividades do Programa de Controle da Tuberculose, que não é alheio ao 

modelo assistencial. O paciente é objeto do trabalho, em geral, restrito ao 

corpo biológico, sendo a finalidade do processo de trabalho, a cura. 

Mendes Gonçalves (1986) aponta que, historicamente, o trabalho em 

saúde operacionaliza-se sob o formato do modelo clínico e epidemiológico. 

Nas UBS estudadas, verificou-se a predominância da apreensão do corpo 

biológico, do indivíduo, atribuindo-se ao agente etiológico ou a fatores, as 

causas da doença, independentemente da inserção social dos sujeitos. 

Ainda que o modelo epidemiológico fosse mencionado, não se verificou a 

predominância dessa lógica na operacionalização do trabalho.  

Os depoimentos dos trabalhadores do presente estudo mostram uma 

faceta da forma como se operacionaliza o poder, na medida em que o 

usuário parece ser pouco convidado a participar da definição sobre a 

inserção no DOTS, assim como na forma como se realiza.  
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A Unidade de Saúde se constitui como espaço social onde se 

reproduzem práticas de poder, evidenciando-se o exercício deste, também 

no interior da equipe da saúde. Nesta, verificaram-se dificuldades na relação 

entre as diferentes categorias profissionais, expressas na interação em 

relação ao cuidado do doente. À título de exemplo, uma profissional apontou 

a seguinte expressão: “quem que vai questionar uma conduta médica”? Tal 

fato parece mostrar estruturas rígidas no interior da equipe e que podem 

prejudicar a integralidade ao cuidado do doente e na operacionalização do 

Programa de Controle.  

Almeida e Mishima (2000) advogam a necessidade de um melhor 

relacionamento entre as diferentes profissões no interior das unidades 

básicas de saúde, respeitando a autonomia de cada profissional portador de 

saberes e competências próprias de sua formação. Segundo as autoras, no 

processo de trabalho em saúde ocorre uma interação social. Assim, ações 

que evidenciam flexibilidades e democracia no exercício do poder, resultam 

em benefício aos usuários dos serviços de saúde. Assim, o cuidado do 

portador de tuberculose requer de ação interdisciplinar, onde cada disciplina 

seja valorizada contribuindo para a atenção integrada e resolutiva. Nessa 

perspectiva, a responsabilidade da atenção passa a ser descentralizada, 

sendo realizada de forma compartilhada entre os membros da equipe. 

Para continuar a reflexão acerca da estrutura organizacional que, por 

vezes, parece ser pouco democrática, defende-se a necessidade de se 

garantir o acesso dos doentes à unidade de saúde em horários mais 

flexíveis, sem restrição às normas estabelecidas pela Unidade e seus 

trabalhadores que, em última instância, podem limitar o acesso universal do 

paciente à assistência. 

Por outro lado, chama a atenção o vínculo estabelecido entre o 

trabalhador de saúde e o doente, que se revela de forma preponderante na 

figura da auxiliar de enfermagem. Esta categoria profissional é destacada 

pelos demais profissionais, como de particular importância na adesão, 

particularmente pelo fato de que apresenta maior proximidade com o 

paciente.  
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Entretanto, chama atenção a limitada participação da enfermeira nos 

discursos da totalidade dos trabalhadores da saúde. Em estudo realizado 

por Mendes Gonçalves (1986), na rede estadual de centros de saúde de São 

Paulo, o autor identificou que os médicos estavam localizados no ápice da 

organização hierárquica das Unidades de Saúde e realizavam a consulta 

médica individual. A enfermeira era a instância intermediária na supervisão 

do trabalho. Verifica-se, dessa forma, que essas estruturas hierárquicas 

ainda prevalecem, no caso da organização do tratamento supervisionado. 

Tais estruturas refletem a hegemonia na divisão técnica do trabalho do 

processo de atenção em saúde, na unidade básica. Há que apontar que 

reconhece-se o poder médico pois, embora os demais profissionais 

apareçam em vários discursos, a figura desse trabalhador ocupa papel 

preponderante no trabalho. 

Donnangelo (1975), ao analisar a participação do médico no processo 

de atenção em saúde, no período de 1971, verificou que, nas instituições 

estatais, a prevalência dessa categoria profissional responderia às 

necessidades do sistema capitalista, sem visualizar as necessidades da 

população sem capacidade de compra direta dos serviços. Historicamente, 

essa categoria profissional tem pautado as ações do processo de produção 

dos serviços de saúde. 

Conforme citam Villa et al., (1994), durante a Reforma Administrativa 

da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo-SP, em 1969, as 

enfermeiras executavam ações de coordenação e supervisão, que se 

institucionalizaram na divisão técnica e social do trabalho de enfermagem. 

Em decorrência, particularmente no modelo instaurado, que se refere à 

Programação em Saúde, a enfermeira dedica-se à padronização de técnicas 

de enfermagem, assim como ao controle e coordenação dos agentes que 

executam a assistência de enfermagem. Tal Modelo prevaleceu de 1976 a 

1983, mas ainda permeia as práticas desenvolvidas nos serviços de atenção 

primária.  

Em estudo mais recente, Peduzzi (2001) propõe uma tipologia do 

trabalho em “equipe-integração”, defendendo essa modalidade como uma 
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possibilidade nas equipes de saúde das unidades básicas, ainda que na 

existência de relações hierárquicas e diferentes graus de subordinação, 

entre as categorias profissionais. Segundo a autora, isso é factível, sempre e 

quando se verifique também flexibilidade da divisão de trabalho e autonomia 

técnica dos profissionais da saúde. A autora aponta que a maior ou menor 

integração se desenvolve a depender do grau de reconhecimento dos outros 

membros da equipe; da flexibilidade das normas; assim como da capacidade 

de escuta, que vai além do exercício do respeito entre os membros da 

equipe. 

Tal proposta pode implicar no aprimoramento da estratégia DOTS e 

do Programa de Controle da Tuberculose, já que resgata relações de 

trabalho e afetivas entre os membros da equipe e os usuários dos serviços 

de saúde, além de potencializar a identificação das necessidades dos 

doentes. 

No que diz respeito à forma como os trabalhadores concebem a 

estratégia DOTS, verificou-se que é concebida como: administração da 

medicação, supervisão do uso de medicamento, entrega dos incentivos, 

preenchimento de registros, consulta médica, acompanhamento e espaço de 

troca, de vínculo.  

Em geral, tais ações, concentram-se no interior da Unidade Básica. 

Entretanto, a busca ativa de doentes parece permitir a articulação com 

outros setores, a exemplo dos albergues e “lixões”, embora não sejam 

atividades presentes em todas as unidades de saúde estudadas. 

Ao concentrar a maior parte das ações que integram o tratamento 

supervisionado na unidade básica de saúde, é importante ponderar que as 

condições da planta física emergiram como ponto de estrangulamento da 

operacionalização da DOTS, pois a totalidade dos trabalhadores das 

Unidades manifestou que os espaços são limitados, pouco ventilados, não 

cumprindo as normas de biossegurança em tuberculose (Barroso, 2005).  

Essa situação foi apontada reiteradamente pelos profissionais que 

manifestaram que “a segurança do profissional não conta”. Tal fato pode 

limitar o envolvimento dos profissionais com os doentes e a 
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operacionalização da estratégia. A esse respeito, verificaram-se 

ambigüidades nos depoimentos dos trabalhadores, em relação à 

possibilidade de contágio por ocasião do atendimento.  

Ruffino Netto e Villa (2006) em estudo realizado em 2005, com 

objetivo de descrever o histórico e a situação de implantação da estratégia 

DOTS no controle da tuberculose, em vários Municípios e Estados do Brasil, 

entre eles o Estado de São Paulo, verificaram que neste último, o 

envolvimento dos gestores em relação ao programa de Controle da 

Tuberculose era restrito e, que essa situação afetava a sustentabilidade e 

implantação da DOTS devido à deficiência de recursos materiais, humanos e 

financeiros. 

Enfatiza-se, portanto, a necessidade de melhora das condições de 

biossegurança de todas as unidades visitadas durante a coleta de dados, 

pois, de fato, tanto os trabalhadores como os usuários que freqüentam os 

serviços de saúde estão expostos à enfermidade. Isto implica no 

compromisso dos formuladores de políticas para adequar a infra-estrutura 

das unidades de atenção e a dotação de recursos, assim como dos 

trabalhadores na aplicação das normas de biossegurança. 

Ribeiro et al. (2000) sugerem adaptações da estratégia DOTS em 

nível local, já que a sua adequada implementação requer infra-estrutura 

mínima, como áreas bem ventiladas e iluminadas, salas de espera ao ar 

livre, organização dos fluxos internos do doente, entre outras (Ribeiro et al., 

2000). 

A precariedade nas instalações das unidades de saúde prejudica o 

desenvolvimento do trabalho, com impacto no atendimento às necessidades 

dos doentes. A falta de segurança ocupacional coloca os profissionais de 

saúde sob risco de adquirir tuberculose devido às condições desfavoráveis 

de trabalho. Tal possibilidade é fato: além dos inúmeros trabalhadores de 

saúde, cujas identidades não se revelam no cotidiano, profissionais 

conhecidos como, Rafael de Paula Souza, Aloysio Veiga de Paula e 

Germano Gerhardt Filho, dentre outros, atuavam na área de Tisiologia e 

acabaram por contrair a enfermidade (Fernandes et al., 2000).  
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Numa outra linha de abordagem, Maciel et al. (2005), em estudo 

prospectivo, avaliaram a incidência de infecção pelo Mycobacterium 

tuberculosis entre estudantes de enfermagem da Universidade Federal do 

Espírito Santo, usando o teste do derivado de proteína purificado. A 

incidência da conversão tuberculínica foi de 10,5% ao ano. A taxa de 

conversão para a população geral no Brasil é de 0,5% ao ano.  

Zorzetto (2006) aponta que, segundo dados preliminares de um 

estudo realizado com, aproximadamente, 2.600 funcionários do Hospital São 

Paulo, em São Paulo, entre médicos, enfermeiros, estudantes e outros 

funcionários, no ano 2005, identificou-se que 78 trabalhadores apresentaram 

tuberculose. Cerca de 59,3% contaminaram-se em enfermaria de 

pneumologia, de doenças infecciosas e de propedêutica. 

Tais estudos indicam a necessidade de monitorar as condições de 

saúde e trabalho dos profissionais que realizam a assistência a esse tipo de 

doentes.  

Por outro lado, ações para garantir a biossegurança podem ser 

admitidas pelos portadores de tuberculose como discriminatórias, conforme 

verificou-se no presente estudo, o que pode contribuir para o preconceito, 

caso não acompanhadas de informações apropriadas. 

Bam et al. (2006), em estudo no Nepal, ressaltam a necessidade de 

aproveitar a observação da tomada da medicação como momento 

importante na divulgação de informação em saúde, e, especificamente, 

sobre a tuberculose. 

Outro aspecto importante e que merece ser alvo de reflexão no 

presente estudo, refere-se à organização dos serviços, especificamente 

quanto ao sistema de referência e contra-referência. Muitos doentes foram 

diagnosticados em prontos-socorros e tiveram dificuldades até chegar à 

unidade básica que disponibilizaria o tratamento. Essa situação, manifesta 

pelos profissionais, demonstra que a assistência apresenta-se fragmentada, 

causando rupturas no princípio da integralidade que constitui o SUS. 
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Por outro lado, ainda a respeito do sistema de referência, coloca-se a 

alternativa dos sanatórios para o atendimento dos pacientes portadores de 

tuberculose, especialmente para os doentes que apresentam limitações 

econômicas, de moradia e apoio familiar. Entretanto, essa medida é 

interpretada como negativa, pelos trabalhadores de saúde, pois aprofunda a 

discriminação e o isolamento. 

A crença de que o fator ambiental era determinante na terapêutica da 

tuberculose levou ao estabelecimento de sanatórios no Estado de São 

Paulo, no começo do século XIX, os quais perduraram até os anos 60, após 

a instalação da quimioterapia (Antunes, Waldman, Moraes, 2000). É de se 

lembrar que as primeiras tentativas de tratamento da tuberculose faziam 

referência à necessidade de exposição ao sol, ao clima quente e datam da 

época de Galeno, na Grécia (150 dC). Os primeiros sanatórios, inspirados 

nessas recomendações, foram construídos na Europa, em 1854, por 

Hermann Brehmer, botânico e médico alemão que padeceu da doença 

(Waksman, 1964, p.79). Essa modalidade de assistência é apreendida como 

de caráter beneficente e evoca significados relacionados à morte e ao 

isolamento, também manifestos pelo médico Paula Souza em 1990, em 

coletânea de memórias da tuberculose (Fernandes et al, 2000).  

No presente estudo, segundo os depoimentos dos trabalhadores das 

unidades básicas de saúde, esse caráter beneficente parece visualizar-se, 

pois identifica-se claramente que a DOTS é de preferência oferecida a certos 

grupos populacionais com acesso restrito a bens e serviços, como 

moradores de rua, alcoólatras, usuários de drogas, além de estrangeiros em 

condição ilegal, entre outros.  

Bertolozzi (1991), ao estudar o perfil epidemiológico e representações 

sobre a assistência prestada em unidades básicas de saúde do Município de 

São Paulo, refere a necessidade de fugir da programação “burocratizada” 

dos programas de controle e buscar reunir esforços de maneira integrada 

com a população, para analisar os problemas de saúde e identificar a 

expressão da vulnerabilidade nas diferentes dimensões da realidade 
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objetiva. Isto possibilitaria conhecer as necessidades de saúde da população 

e intervir de forma participativa, dialógica e no tempo necessário. 

Segundo a autora, a identificação dos pontos de vulnerabilidade pode 

nortear as dimensões e os grupos alvo de intervenção. Nesse contexto, 

tanto é importante que os profissionais de saúde conheçam as políticas de 

maneira crítica, como é preciso que a população participe da proposição de 

projetos de intervenção. Isto possibilitaria a identificação precoce dos sinais 

e sintomas da doença e aplicar o princípio da Unidade Básica como porta de 

entrada ao sistema, que deve resolver a maior parte dos problemas 

apresentados. 

Ora, os serviços devem ser pautados nas necessidades dos usuários 

e, na prática cotidiana, é necessário fazer emergir dos processos de 

trabalho, espaços de dialogo, que devem se estender aos diversos setores 

da sociedade, como instituições de ensino e meios de comunicação, entre 

outros, de modo a operacionalizar a intersetorialidade. 

Para Bertolozzi (2005), a participação do trabalhador é fundamental 

para ajudar a desvendar as questões que determinam a enfermidade e 

ajudar à construção de projetos que procurem a “emancipação” dos sujeitos 

doentes. 

Uma outra categoria de análise, do presente estudo, diz respeito aos 

significados sobre a adesão ao tratamento, uma vez que o abandono 

contribui significativamente para a permanência da tuberculose, podendo 

levar à multirresistência aos medicamentos e ao aumento das taxas de 

mortalidade. Há mais de 50 anos dispõe-se de medicamentos para a 

enfermidade e, nos últimos anos, tem se verificado o surgimento de cepas 

resistentes a uma ou mais drogas simultaneamente (WHO, 2006).  

Segundo a OMS, falhas no tratamento podem ocorrer quando o 

paciente sente-se melhor ou na vigência da prescrição inadequada do 

medicamento. A tuberculose multiresistente (resistência aos dois 

medicamentos mais eficazes para seu controle: a isoniazida e a rifampicina) 

é uma ameaça para o controle da doença na atualidade e um dos grandes 

desafios a serem enfrentados em termos de saúde no âmbito internacional.  
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De modo geral, a OMS relaciona as causas da não adesão à fatores 

isolados que, via de regra, restringem-se ao próprio indivíduo doente, sem 

articulá-los a questões mais amplas que se referem à inserção social do 

indivíduo, assim como à forma como se organizam os serviços de saúde.  

Essa relação linear pode interferir nas estratégias adotadas para 

fortalecer a adesão. A análise dos depoimentos do presente estudo permitiu 

verificar que a adesão ao tratamento medicamentoso é influenciada por 

aspectos que transcendem o indivíduo e articulam-se, também, aos 

profissionais que prestam o atendimento, além de vincularam-se fortemente 

à inserção social do doente, o que integra sua situação de vida, de trabalho, 

além de questões pertinentes à cultura, crenças e concepções a respeito da 

tuberculose. Verificou-se, ainda, nos depoimentos, que a adesão depende, 

da relação dos doentes com os serviços de saúde e com os trabalhadores 

de saúde, ressaltando-se a qualidade das informações transmitidas aos 

pacientes, as percepções a respeito da enfermidade que lhes são 

repassadas e a relação de vínculo que se desenvolve durante o atendimento 

no cotidiano da DOTS.  

A seguir, discutem-se alguns dos aspectos relevantes relacionados à 

adesão, que emergiram dos depoimentos dos trabalhadores da saúde. 

Em primeiro lugar, verificou-se que a adesão ao tratamento está 

intrinsecamente articulada à concepção sobre a saúde doença. Uma 

profissional referiu que os profissionais de saúde ainda sentem medo em 

relação à possibilidade de contrair a enfermidade durante a assistência. 

Ainda que esta seja uma possibilidade concreta, há que se cuidar para que o 

doente reconheça que pode não se tratar de atitude discriminatória.  

Bertolozzi (1991) aponta que a adesão evidencia situações inerentes 

ao sujeito e sua relação com a sociedade e com o serviço de saúde. Afirma 

que a adesão ao tratamento relaciona-se à forma como os sujeitos 

percebem a doença no cotidiano, destacando a importância dos serviços na 

identificação desses significados. 

Os significados atribuídos à saúde-doença pelos doentes também são 

reflexo das concepções de saúde-doença daqueles que operacionalizam o 
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Programa de Controle. Ainda que em realidade distinta da brasileira, em 

estudo realizado para verificar a influência das percepções sobre a 

tuberculose e a adesão ao tratamento, sob o ponto de vista de doentes 

matriculados no Programa de Controle de Tuberculose, em Sialkot, 

Paquistão, os autores encontraram que a maioria dos participantes do 

estudo percebia a enfermidade como doença transmissível muito perigosa. 

Atribuíam à doença uma causa física, como, por exemplo, “banho frio”.  

Ademais, da mesma forma que se encontrou no presente estudo, as 

pessoas associavam a doença ao isolamento, verificando-se, em 

decorrência, ansiedade nos indivíduos afetados. Constatou-se, ainda, que a 

doença era percebida como hereditária, identificando-se incerteza em 

relação ao fato da doença ser curável. Os autores advogam a necessidade 

de tornar a educação em saúde como parte integral do Programa de 

Controle da Tuberculose, o que pode contribuir na desestigmatização da 

doença e na melhora do cumprimento do tratamento (Liefooghe et al., 1995). 

Alguns profissionais de saúde do presente estudo consideram 

necessário trabalho intenso não só com os doentes, para que elaborem o 

processo saúde-enfermidade, mas também com a equipe de saúde que atua 

na unidade de saúde, pois há idéia corrente de que há um certo perfil que 

evidencia os doentes como “difíceis”, conforme apontado anteriormente. 

Ora, a unidade de saúde pode ser espaço privilegiado para a superação do 

preconceito, através da geração de espaços de reflexão e difusão de 

informações das quais os usuários têm o pleno direito de conhecer. 

Uma outra necessidade refere-se à atualização e capacitação dos 

profissionais da saúde como elemento-chave na adesão. Aqui está se 

remetendo a processos pedagógicos que apóiem a superação do estigma e 

do medo em relação à doença que, via de regra, os profissionais não têm 

contribuído sobremaneira para modificar no processo de atenção. Trata-se 

de processos pedagógicos que ajudem a entender a determinação social da 

saúde-doença, de forma tal a transformar a própria visão de mundo, com 

reflexos para os portadores da doença e para a população em geral. 
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Ao analisarem as percepções dos doentes em relação à tuberculose, 

Alvarez-Gordillo et al. (2000), em Chiapas-México, verificaram que alguns 

casos de não adesão ao tratamento ocorreram por falhas de comunicação 

entre o médico e doente, dentre outras questões. 

Culqui et al. (2004) identificaram, em estudo de caso-controle no 

Peru, a informação insuficiente a respeito do tratamento como um dos mais 

importantes fatores prognósticos relacionados à não adesão ao tratamento.  

Na mesma linha, Drive et al. (2005) verificaram, em estudo sobre a 

adesão ao tratamento da tuberculose em Nova York-EUA, no período de 

1988 a 1999, como fator importante na não adesão, o desconhecimento 

sobre a enfermidade, o que os leva a ressaltar a importância do componente 

educativo para fortalecer a adesão.  

Ora, há que se apontar que, em geral, práticas educativas tradicionais 

não levam à mudanças de concepção sobre a tuberculose, pois limitam-se a 

elencar as medidas que o doente deve cumprir, sem levar em consideração 

sua condição social e a possibilidade de operacionalizá-las, como, por 

exemplo, acesso à alimentação adequada, não compartilha de um mesmo 

dormitório com várias outras pessoas, entre outros. 

A efetividade das práticas educativas requer que estejam acopladas à 

realidade de vida das pessoas. Assim, a educação em saúde transcenderia 

para a compartilha solidária, procurando o envolvimento dos sujeitos, como 

participantes ativos desse processo. 

Nessa perspectiva, o trabalhador da saúde deve ser a ponte que 

permita a participação ativa da população para o exercício da cidadania e na 

desmistificação das enfermidades como produtos de atributos ou de 

comportamentos individuais.  

Khan et al. (2006) defendem que os formuladores de políticas e 

trabalhadores da saúde estejam conscientes da necessidade de desenvolver 

ações educativas que informem a respeito da enfermidade, seu tratamento, 

assim como os efeitos adversos e outras questões que podem emergir do 

diálogo aberto com os doentes. 
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Long et al. (1999) também afirmam que uma das causas do 

diagnóstico tardio e da não adesão ao tratamento é o desconhecimento da 

população em relação à doença. Sem desconhecer o papel dos 

trabalhadores da saúde e dos formuladores de políticas a esse respeito, 

advogam as atividades pedagógicas como eixo dos programas de controle, 

tanto no interior das unidades de saúde quanto em atividades extra-muros.  

Por outro lado, Mishra (2006), em abordagem qualitativa para estudar 

a adesão ao tratamento da tuberculose no Nepal, reduz essa categoria a um 

comportamento. Segundo a autora, as crenças influenciam atitudes e 

normas e estas influenciam intenções e condutas. A autora verificou que a 

falta de informação que o doente pode apresentar, especificamente a 

respeito dos efeitos adversos, além da baixa qualidade da informação 

transmitida em geral, estão diretamente relacionadas à não adesão. Os 

achados da autora ratificam a importância de se aprofundar na investigação 

sobre a adesão, pois este processo está além da supervisão da tomada dos 

medicamentos e exige qualidade diferenciada no encontro entre o 

trabalhador e o doente. 

Desse modo, observa-se a importância de que instituições de saúde e 

profissionais abram possibilidades de comunicação que permitam identificar 

questões que podem interferir na adesão. Trata-se de escutar as 

percepções dos doentes em relação à enfermidade, ao atendimento, às 

necessidades que apresenta. Isto requer um trabalho em equipe 

multidisciplinar, que se responsabilize pelo cuidado do doente, ajudando-o e 

a expressar sentimentos e fortalecendo-o no processo do tratamento.  

A concepção e o conhecimento que o doente tem acerca do processo 

saúde-doença afetam o processo de adesão ao tratamento e podem refletir, 

em parte, as atitudes dos profissionais durante a assistência. Conforme 

aponta Bertolozzi (1998), a instauração de determinadas atitudes na prática 

assistencial pode levar a um estado de alarme que contribui para aprofundar 

o temor e o desconhecimento em relação ao processo saúde doença. 

Dujardin et al. (1997) verificaram, em revisão de literatura, que 

percepções sobre a doença, tanto por parte de doentes, quanto de 
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trabalhadores da saúde, têm sido pouco valorizadas e não levadas em conta 

para melhorar o Programa de Controle da Tuberculose. 

Nessa mesma linha, Granje, Story e Zumla (2001) advogam a 

necessidade de promover processos educativos que ajudem a modificar 

concepções errôneas ou equivocadas a respeito da enfermidade. Os autores 

alertam que, sendo a educação fator-chave no processo de adesão, não é 

suficiente para garantí-la, pois outras situações que a afetam não podem ser 

deixadas de lado, como: a realidade local e o contato do doente com os 

trabalhadores da saúde.  

Muniz et al. (2005), em estudo realizado em Ribeirão Preto-SP, 

apontam a necessidade de capacitação permanente dos agentes 

comunitários, além de mudanças nos processos de trabalho do programa de 

controle, que permitam fortalecer os mecanismos de comunicação nas 

diferentes instâncias do processo de trabalho na unidade de saúde. 

Um outro aspecto que se relaciona à adesão refere-se à participação 

de outras pessoas no processo terapêutico. De forma particular neste 

estudo, ressalta-se o papel dos trabalhadores da saúde e de familiares. No 

estudo de Bertolozzi (1998), identificou-se que a adesão estava fortemente 

relacionada ao apoio de familiares, amigos e trabalhadores da saúde, dentre 

outros. 

Os significados relacionados ao apoio dos trabalhadores da saúde 

emergiram reiteradamente como fundamentais para a consecução da 

adesão, muito provavelmente devido às características sociais que, em 

geral, apresentam os doentes: muitos moravam sozinhos e o vínculo mais 

próximo provinha dos próprios trabalhadores da saúde.  

Arcêncio (2006) verificou, em estudo realizado para analisar a 

organização do tratamento supervisionado em municípios considerados 

como prioritários do Estado de São Paulo, em função dos preocupantes 

indicadores relacionados à tuberculose, que o vínculo e o acolhimento, 

manifestos nas relações de solidariedade, respeito e autonomia que se 

estabelecem entre a equipe da saúde o os doentes são fundamentais para a 

adesão. 
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Oliveira et al. (2005), ao analisarem o resultado do tratamento para 

tuberculose nos serviços públicos de saúde de Campinas-SP, em 2002, 

citam a importância na interação entre médicos e pacientes para a 

consecução da adesão ao tratamento. As autoras destacam a importância 

da organização e disponibilidade dos serviços de saúde no acolhimento dos 

pacientes, considerando suas dúvidas, sua situação social, além das 

concepções sobre a saúde-doença.  

Outros aspectos que contribuem na adesão por meio da DOTS, são 

os incentivos que constituem-se como instrumentos que podem ser 

importantes para vincular os doentes ao programa de controle, mas não 

podem ser vistos como suficientes, se não integram projetos que contribuam 

para a mudança da precariedade na qual vivenciam os doentes. 

Gandy (2001) corrobora essa afirmação, ao defender que, embora a 

modalidade de tratamento-DOTS e os incentivos contribuam de forma 

importante no controle da tuberculose, não se pode depender dela para 

erradicá-la, já que para isso, requer-se de mudanças nas esferas 

econômicas, políticas e sociais. Aponta o autor que a tuberculose exige uma 

efetiva inter-relação entre a dinâmica econômico-social, os direitos humanos, 

as políticas para o avanço científico, além de aspectos que se referem à 

epidemiologia da doença. 

Nessa linha, conforme apontou Ruffino Netto (2004), o componente 

fundamental para o controle efetivo da tuberculose é a luta contra a 

desigualdade social, dado que gera a pobreza e, como conseqüência, leva a 

condições que vulnerabilizam os indivíduos predispondo-os à enfermidade. 

A esse respeito, Campos (2003) recorre à Fitoussi e Rosanvallon 

(1997), para apontar que as desigualdades sociais não podem ser 

entendidas exclusivamente na perspectiva do direito de receber 

determinados bens e serviços. A autora advoga a necessidade de incorporar 

medidas que estimulem os indivíduos a exercer a cidadania, com pleno 

direito de viver dignamente em sociedade.  

Da mesma forma, Bertolozzi (2005), em estudo realizado em São 

Paulo-SP, verificou como fundamental na adesão, a “acolhida, a atitude 



Discussão 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

87

positiva do trabalhador de saúde”, de “vínculo”, como ações que devem ser 

inerentes ao processo de produção da saúde. A autora defende a 

identificação das necessidades dos doentes através da atenção ao outro, 

que pode efetivar-se nos vários momentos do processo terapêutico. 

No entanto, no presente estudo, verificou-se que ainda há lacunas em 

relação ao envolvimento de alguns profissionais, o que pode ser evidenciado 

nas concepções equivocadas sobre o processo saúde-doença, ao reiterar-se 

que a enfermidade limita-se ao indivíduo em particular, isolando-o do 

contexto social. 

Mas, o que se evidenciou no presente estudo, é amplamente 

verificado na literatura, que revela fatores que constituem a trama da 

causalidade, sem que haja pesos ou hierarquias na determinação da 

doença. Nessa linha, Mishra (2006) aponta aspectos multidimensionais, 

coerentes com a interpretação multifatorial da tuberculose, que se referem à 

adesão ao tratamento, os quais foram de igual forma apontados pelos 

sujeitos do presente estudo, como: a pobreza; a discriminação étnica; 

aspectos relacionados à valores, à cultura; ou aqueles advindos da 

organização dos serviços de saúde, como restrições ao acesso; além de 

situações relacionadas aos medicamentos, como os efeitos adversos e sua 

disponibilidade.  

Na mesma linha da multifatorialidade, Pineda et al. (2005) apontam 

situações como: moradia deficiente, consumo de drogas ilícitas, restrições 

de acesso aos serviços de saúde, como aspectos que influenciam na 

adesão ao tratamento. Entretanto, apontam que as ações que integram o 

tratamento da tuberculose requerem a superação das medidas meramente 

biomédicas e que são as tradicionalmente utilizadas na prática dos serviços 

de saúde.  

Mc Donnell et al. (2001), em estudo para identificar a adesão ao 

tratamento da tuberculose em pacientes adultos, no período de 1995-1996, 

na Geórgia, mencionam que aspectos como renda, grau de escolaridade, 

consumo de álcool, além da capacidade de auto-cuidado estão fortemente 

relacionados à adesão. Essas condições devem ser levadas em conta na 
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prática de enfermagem, o que implica na ampliação de suportes, como 

aqueles que se referem ao componente educativo e à comunicação com o 

doente, além de facilitar o acesso aos serviços de saúde, como, por 

exemplo, disponibilizando os medicamentos. Entretanto, estas autoras 

defendem que a adesão extrapola as condições individuais e biológicas dos 

doentes, orientando-se para o coletivo, fazendo-se imperativas abordagens 

integradoras que focalizem a pessoa na sociedade. 

Portanto, os achados do presente estudo, em relação aos significados 

em relação ao processo saúde-doença e à adesão ao tratamento, 

corroboram os dados encontrados na literatura, o que mostra um necessário 

caminho a ser trilhado, que também tem início no processo de formação dos 

profissionais de saúde. Tal caminho deve incorporar a dimensão social e 

singular da tuberculose, pois esta é que se constitui na mola-mestra que 

induziria ao estabelecimento de projetos de intervenção para modificar o 

perfil da enfermidade. 

Considera-se, de modo geral, que a DOTS pode contribuir na adesão 

ao tratamento e numerosos estudos o confirmam. Investigação realizada em 

Cuiabá-MT, para identificar os fatores associados ao abandono ao 

tratamento, entre 1998 a 2000, aponta como aspectos preditores do 

abandono, não ter iniciado o tratamento supervisionado, pertencer ao sexo 

masculino e ter abandonado previamente tratamentos anteriores (Ferreira et 

al., 2005). 

Em estudo realizado na Tanzânia, verificou-se que a acessibilidade do 

paciente às instituições de saúde deve estar associada à DOTS para a 

consecução da adesão. Os autores sugerem que, no caso de pacientes que 

moram distantes das instituições de saúde, pode ser útil a modalidade de 

tratamento supervisionado comunitário, valendo-se do apoio de familiar, de 

amigos, líderes comunitários, dentre outros, desde que coordenados pela 

instituição de saúde (Kant et al 2006). 

Mas, além da DOTS, é necessária a inovação de estratégias de 

tratamento, simples e mais reduzidas em termos de período de tempo, 
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prevenindo, dessa forma, a multirresistência aos fármacos (Jain e Bishai, 

2006). 

É importante anotar que a adesão ao tratamento envolve uma série 

de aspectos de diversas ordens que, ao contrário do que se verificou nos 

depoimentos dos trabalhadores do presente estudo, fogem da vontade 

individual e transcendem para aspectos que dizem respeito à forma como o 

sujeito está inserido na sociedade. Isto determina suas potencialidades ou 

debilidades no acesso à educação, moradia, trabalho, etc., o que, por sua 

vez, incide no desgaste do ser humano e aumenta sua suscetibilidade ao 

desenvolvimento da enfermidade. 

É por isso que há que se valer dos argumentos de Bertolozzi (1998), 

que defende que a adesão ao tratamento constitui-se em processo posto 

nas dimensões singular, particular e geral da sociedade. Assim, está 

intrinsecamente articulada ao entendimento que o doente tem a respeito do 

adoecimento e ao lugar que ocupa na sociedade, ou seja, depende das 

condições concretas de vida e de trabalho. A autora afirma que os doentes 

podem enfrentar mais afirmativamente esse processo ou não, em 

decorrência dos processos que operam nessas dimensões. Além disso, 

destaca que a adesão refere-se à aspectos que dizem respeito à 

organização dos serviços de saúde, dentre os quais, sobretudo, o 

acolhimento da equipe de saúde em relação às necessidades dos pacientes 

(Bertolozzi,1998).  

A mesma autora reitera esses achados em outro estudo (Bertolozzi, 

2005) e afirma que a adesão, além de se conceber alicerçada à realidade 

em que o sujeito está imerso, envolve a acessibilidade às condições de vida 

digna.  

No presente estudo, também constatou-se que aspectos decorrentes 

da inserção social do indivíduo são importantes na adesão como: o grau de 

escolaridade, a situação sócio-econômica, as condições de moradia, hábitos 

e atitudes perante a doença, entre outros. Estas revelações corroboram a 

necessidade de entender-se a adesão como uma questão complexa que não 
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se reduz à fatores lineares que se restringem ao foro íntimo dos indivíduos 

particulares. 

Deste modo, não se pode tratar os doentes de forma estandardizada, 

esquecendo-se de sua singularidade e do lugar que ocupam na sociedade.  
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6 A DOTS: INTERFACE POTENCIAL DE CONVERSA E 
COMPARTILHA DE NECESSIDADES  

Os achados do presente estudo, em relação à realidade da DOTS, no 

processo de produção de serviços em saúde, permitem concluir que uma 

série de limitações devem ser superadas em sua operacionalização para 

que a estratégia não se reduza à assistência social e, tampouco à mera 

administração de medicamentos. 

Verificou-se que a DOTS pode contribuir como espaço para a 

manifestação de subjetividades, que proporciona o resgate das 

potencialidades das pessoas acometidas pela tuberculose para lidar com 

seu processo saúde-doença e com seus projetos de vida. Ao mesmo tempo, 

possibilita a identificação de vulnerabilidades e de necessidades, que podem 

ser trabalhadas processualmente, no caminho de sua superação.     

Ora, as vulnerabilidades a que estão expostas as pessoas articulam-

se intrinsecamente ao processo de produção e de reprodução social. O 

modelo econômico implementado nos últimos tempos, na maior parte dos 

países, tem agudizado os problemas sociais, que se traduzem, em sua 

maior parte, em iniqüidades, deterioração do território urbano e dos serviços 

públicos, precarização no trabalho, processos de privatização de áreas 

fundamentais para o desenvolvimento com eqüidade, dentre outros 

processos (Laurell, 1995). 

A forma como se organiza a sociedade determina os perfis 

epidemiológicos, assim como as concepções sobre a saúde-doença. Sontag 

(2002), na obra “A doença como metáfora”, aponta que a tuberculose foi 

sempre percebida como moléstia relacionada à pobreza e privação de 

necessidades básicas. 

Farmer (2001) e a própria OMS (2006) apontam com clareza que a 

situação de pauperização, de desigualdade, além de situações especiais, 

como aquelas vivenciadas em cárceres ou em campos de refugiados 
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induzem à disseminação da tuberculose chegando a acarretar a 

multirresistência às terapias farmacológicas. 

Ora, a história da tuberculose evidencia a sua plena articulação com a 

exclusão social e com a pobreza “política”. Esta última, aqui concebida como 

a limitada consciência que a população tem a respeito de seus problemas e 

necessidades, assim como para a busca ativa de soluções (Demo, 2001). A 

condição de pobreza, evidenciada principalmente, pela ausência de 

emprego formal e de moradia adequada da maior parte das pessoas 

acometidas pela enfermidade, foi apontada reiteradamente nos depoimentos 

dos trabalhadores de saúde que participaram do presente estudo.  

A carência de condições objetivas que sustentam o desenvolvimento 

da vida digna transcende uma condição, um atributo, tomando corpo de 

categoria, dada sua essência explicativa, ainda que seja um produto de 

processos mais abrangentes que se referem, em primeira instância, à forma 

se organiza a sociedade e se estabelecem as mediações nos processos de 

produção e de reprodução social. Portanto, deve ser considerada como uma 

questão fulcral na determinação da saúde-doença. Não se pode deixar de 

apreendê-la, pois atinge contingente significativo da população que busca 

atendimento nas Unidades de Saúde, conforme citaram os profissionais 

entrevistados.  

A situação de carecimentos que, em geral, está presente no cotidiano 

de vida dos pacientes, deve determinar a forma apropriada de organização 

do processo de produção à saúde, no sentido de atender às necessidades 

dos usuários dos serviços de saúde. Veja-se que, segundo Santos (2006), o 

excluído não possui a consciência da necessidade de mudança de sua 

condição social. Frente a esse panorama, defende-se que os trabalhadores 

da saúde realizem intervenções que possam se constituir em processos que 

não se limitem à área biológica, mas à construção solidária de projetos de 

cidadania. 

Diante desse panorama, o cuidado em saúde exige ações que 

integrem diferentes saberes disciplinares, tendo em vista que trata-se de 

atender às necessidades das pessoas portadoras de vulnerabilidades. 
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Cecílio (2000 p: 125) alerta que, no campo da saúde, há 

necessidades diferentes de vínculos para diferentes pessoas em diferentes 

momentos, assim como diferentes necessidades de consumo de 

determinadas tecnologias de saúde. Prossegue o autor, defendendo a 

existência de diferentes necessidades ligadas às condições de vida e 

diferentes necessidades de construção de autonomia no modo de andar a 

vida. 

Os formuladores de políticas e os trabalhadores da saúde devem 

participar ativamente do processo de produção da saúde “numa práxis 

científica, radicalmente comprometida com a emancipação humana” (Ayres, 

1994 p. 200) e converter-se em promotores de vida digna, conforme também 

aponta Bertolozzi (2005), incentivando e instrumentalizando os pacientes, 

neste caso, os portadores da tuberculose, a constituírem projetos em busca 

de tal propósito. 

A DOTS, ao operacionalizar-se predominantemente no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde (APS), em unidades básicas de saúde que, de 

acordo com Teixeira (2005), têm como características essenciais, entre 

outras, a capilaridade, possibilita a evidenciação de demandas sociais dos 

usuários que a freqüentam, que vão além do processo saúde-doença. Em 

tais espaços, entra em cena o acolhimento, como "tecnologia de conversa", 

conforme sugere o autor citado. 

O que se quer explicitar é que a operacionalização da DOTS, uma vez 

que incorporada à maior parte dos serviços de saúde que oferecem atenção 

às pessoas portadoras de tuberculose, deve promover a emergência de 

necessidades, a partir do encontro entre sujeitos e a relação que 

estabelecem entre si. 

 Inspirando-se no modelo proposto por Teixeira (2005 p.254), 

apresenta-se, através das figuras 2 e 3, que a DOTS pode-se constituir 

como uma “interface”: O mesmo autor recorrendo à  Lévy, filósofo francês, 

estudioso do tema da inteligência coletiva, aponta que: 
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[...] a noção de interface, antes de mais nada, remete às 
operações de passagem entre dois elementos heterogêneos e 
que incluem os transportes, transmissões, traduções, 
transformações, que se dão no encontro, contato, comunicação, 
entre esses dois "elementos". 
A interface pode ser definida como: a "operadora da passagem":  
tudo que é da ordem da tradução, do contato, da articulação, 
pode ser dito como uma interface. Toda interface condiciona o 
modo da captura da informação que é oferecida aos atores da 
"comunicação" que ela torna possível. Ela abre ou fecha e, 
sobretudo, ela orienta os domínios de ação e significação 
(emoções e linguagem), as utilizações possíveis daquele "meio" 
que "interfaceia" [...]. 

A DOTS integra os serviços de saúde e, estes, ainda segundo 

Teixeira (2005), constituem “rede de interfaces”. Mas, esta estratégia, na 

medida em que pode ser considerada como interface, compõe-se de outras 

interfaces que também integram a rede de organização dos serviços, pois a 

DOTS está alicerçada, interligada segundo sua própria definição, a outras 

atividades que, por sua vez, são influenciadas por outras interfaces internas 

e externas ao serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - O tratamento supervisionado: interfaces na rede do processo de atenção 
em saúde   
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Assim a DOTS é proposta, neste estudo, como uma possibilidade de 

interface na rede que integra o processo de atenção em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 - DOTS Interface de conversa e compartilha de necessidades 
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Esta é a potencialidade que se vislumbra neste estudo da DOTS, 

conforme se constatou através dos depoimentos dos trabalhadores de 

saúde, pois já há evidências deste espaço como gerador de vínculo, de 

autonomia, de responsabilização e de compromisso, entre os trabalhadores 

da saúde e os sujeitos portadores da doença.  

A DOTS como possibilidade de interface precisa irradiar-se no interior 

da unidade de saúde, de forma tal a dar consecução ao desafio do cuidado, 

tal como o concebe Foucault (1987); na perspectiva de que o cuidado de si 

mesmo é condição para o cuidado dos outros. 

Assim, o grande desafio da DOTS, além de contribuir na adesão ao 

tratamento para a tuberculose, como já foi apontado pelos sujeitos deste 

estudo, é concretizar-se como espaço que permita apreender-decodificar-

reconstruir significados em relação ao processo saúde-doença, incluindo o 

tratamento e os projetos de vida das pessoas acometidas pela tuberculose. 

A adesão é concebida aqui como processo de não imposição, de 

intercâmbio, de encontro, que tome a compreensão da realidade de vida 

como disparador para responder às necessidades sociais e de saúde. 

A análise dos depoimentos dos trabalhadores da saúde que 

participaram do presente estudo, permite destacar a necessidade de revisar 

as políticas e estratégias para o enfrentamento da tuberculose, dentre as 

quais, a forma como se dá o processo de assistência em saúde nas 

unidades básicas, uma vez que a problemática social do doente vai além do 

biológico, do âmbito individual e das medidas farmacológicas. Ações 

meramente pontuais e que tomem os indivíduos como unidades aritméticas, 

alvo tradicional das ações programáticas de maneira geral, não atingirão as 

metas propostas pelos governos e organismos internacionais em relação à 

doença, além de pouco contribuir para a continuidade do sofrimento dos 

doentes. 

Bertolozzi (2005) coloca que a DOTS pode-se constituir como 

alternativa de inclusão dos portadores da tuberculose, embora não a 

considere emancipatória. Aponta que a DOTS permite construir vínculo entre 

o trabalhador e o doente em condições de vulnerabilidade, desvendando, 



A DOTS: Interface potencial de conversa e compartilha de necessidades 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 

 

 

98

com ele, ações que fortaleçam a sua inclusão social. Tal proposta é 

reiterada no presente estudo como potencialidade, a partir da lógica da 

interface no interior da rede de atenção, conforme propõe Teixeira (2003). 

Considera-se que tal potencialidade está ainda por se desenvolver junto às 

políticas e projetos de caráter nacional, que incluam o exercício da cidadania 

dos doentes portadores de tuberculose e se articule à implementação de 

políticas sociais, redistributivas e solidárias. Isto porque a DOTS, no 

momento em que se desenvolveu o presente estudo e com os sujeitos que o 

integraram, parece evidenciar-se ainda como ferramenta de cunho 

programático, que contribui de forma tópica à adesão ao tratamento, ao 

considerá-la segundo o conceito amplo defendido por Bertolozzi (2005). Tal 

autora define a adesão: 

[...] um processo intimamente associado á vida, que depende de 
uma serie de intermediações que envolvem o cotidiano da pessoa, 
a organização dos processos de trabalho em saúde e a 
acessibilidade em sentido amplo (que inclui os processos que 
levam -ou não- à vida com dignidade). Não se reduz, portanto, a 
um ato de volição pessoal [...] 

A DOTS como interface pode se converter num espaço privilegiado de 

acolhimento, que além de contribuir na adesão ao tratamento para a 

tuberculose, ajude a “empoderar” os atingidos pela enfermidade, fazendo-os 

partícipes ativos na sociedade.  

Nessa perspectiva, a DOTS, como espaço de encontro entre sujeitos, 

conforme advoga Bertolozzi (2005 p.151), apóia a consecução da adesão 

como processo que integra “a escuta, a acolhida, a atitude positiva do 

trabalhador, (...) estas constituem-se em necessidades que não podem ser 

negadas ou excluídas do processo de produção da saúde”. A adesão ao 

tratamento, segundo a autora citada, decorre dessa relação entre o 

profissional de saúde e os pacientes, levando os trabalhadores de saúde a 

refletir e a problematizar as condições de vida dos doentes e o processo 

saúde-doença, com vistas à transformação dos perfis epidemiológicos. 

Portanto, pode-se considerar a DOTS como tecnologia chave para o 

controle da tuberculose, como interface de captura das necessidades das 

pessoas acometidas pela enfermidade, entendidas estas como:  
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[...] Necessidades de boas condições de vida, necessidade de ser 
alguém singular com direito à diferença, garantia de acesso a 
todas as tecnologias que melhorem ou prolonguem a vida, 
necessidade de ser acolhido e ter um vínculo com um profissional 
ou equipe (sujeitos em relação), necessidade de autonomia e 
autocuidado na escolha do modo de “andar a vida” (construção do 
sujeito) [...] (Merhy 2003 p.21).  

No caso específico da tuberculose, o trabalhador de saúde atua no 

cotidiano do processo de atenção nas unidades básicas de saúde, com 

pessoas que, de forma predominante, encontram-se em condição de 

pobreza e alguns próximos da exclusão social. Assim, a pessoa que chega à 

unidade básica de saúde requer, além do tratamento medicamentoso, um 

suporte especial que deve-se materializar no processo de atenção em 

saúde. Tal processo deve estar sempre mediado pelo diálogo aberto, que 

integre afetos, que parta da realidade social do doente, da forma como 

vivencia o processo de adoecimento, da forma como lida com a doença, da 

forma como leva a vida no cotidiano. Este encontro é uma oportunidade 

única a ser aproveitada por todos os membros da equipe para compartilhar 

informações que orientem as pessoas acerca de sua doença, sobre o 

funcionamento do sistema de saúde, os direitos que o cidadão deve 

reivindicar, exercer e defender.  

No presente estudo, embora se visualize uma aproximação a esse 

encontro de sujeitos, considera-se que ainda falta superar certas barreiras 

no lócus da unidade básica. No interior da própria equipe de saúde, por 

exemplo, as estruturas hierárquicas precisam transformar-se em interfaces, 

em encontros onde sejam reconhecidos os aportes que cada categoria 

profissional pode oferecer no processo de atenção. 

No encontro com os usuários da DOTS, a linguagem, como veículo de 

transmissão de significados-representações, é elemento fundamental e 

requer adequação para a compreensão dos portadores da doença de tal 

forma a constituir-se como processo dialógico e compartilhado. 

A tuberculose, como produto social, requer ser entendida pelos 

trabalhadores como decorrente da forma como se organiza a sociedade e 

não como um processo decorrente de comportamentos individuais. Assim, o 
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trabalho dos profissionais de saúde, orientado para o estabelecimento do 

vínculo com o doente, requer a superação da tradicional concepção de 

saúde-doença, ademais de buscar operacionalizar a prática do cuidado, 

democrático, responsável, respeitoso e empático, tendo em conta a 

realidade na qual o doente está inserido.  

Os sujeitos comprometidos com o cuidado e que integraram o 

presente estudo, parecem reconhecer que é vital o estímulo aos doentes, 

desvelando suas capacidades para lidar com os desafios impostos na 

trajetória do processo de cura, impulsionado-os a interessar-se pela sua 

existência, a viabilizar possibilidades de melhores condições de vida, 

resgatando-os de sua condição de marginalização social. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados do presente estudo, considerando-se o local em que foi 

desenvolvido, e segundo os sujeitos que o integraram, parecem revelar que 

a DOTS se constitui como uma ferramenta que possibilita a “interface”, que 

contribui para a adesão ao tratamento da tuberculose. 

Assim, a hipótese proposta no inicio do presente estudo, se 

comprova, uma vez que a forma como os trabalhadores de saúde acolhem 

as necessidades dos pacientes repercute no engajamento da DOTS e na 

adesão ao projeto terapêutico.  

A adesão está intimamente correlacionada à concepção da saúde-

doença. O conteúdo representacional das frases temáticas mostra que a 

assistência aos doentes, alicerça-se, sobretudo, na multicausalidade, ainda 

que se tenham verificado certos posicionamentos mais orientados à 

unicausalidade e à determinação social do processo saúde-doença.  

Os significados atribuídos à tuberculose pelos trabalhadores da saúde 

permitiram verificar atitudes e conhecimentos, que ainda revelam estigma e 

medo em relação à enfermidade. Permitiram, ainda, visualizar a condição de 

precariedade social da maior parte dos usuários atendidos nas unidades 

básicas de saúde que compuseram o presente estudo, os quais, em geral, 

em parcela expressiva eram moradores de rua e usuários de albergue. 

A adesão ao tratamento medicamentoso é influenciada por vários 

aspectos que transcendem o indivíduo e articulam-se, também, aos 

profissionais que prestam o atendimento, além de vincularam-se fortemente 

à inserção social do doente, o que incorpora sua situação de vida, de 

trabalho, além de questões pertinentes à cultura, crenças e concepções a 

respeito da tuberculose. Relaciona-se, ademais, à qualidade das 

informações transmitidas aos doentes, às percepções a respeito da 

enfermidade, que lhes são repassadas, além do estabelecimento de vinculo 

que se desenvolve durante o atendimento no cotidiano da DOTS. 
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As seguintes potencialidades em relação à DOTS foram apontadas 

pelos trabalhadores entrevistados: 

� Propicia o vínculo, o diálogo, a compartilha entre o profissional e o 

doente 

�  Permite identificar as necessidades dos doentes 

� A possibilidade de inserção social, no caso de moradores de rua e 

de usuários de albergue 

� Os incentivos, dada a condição de vida dos pacientes, de modo 

geral 

� Diminui a possibilidade de recidiva da doença 

� Contribui na correta administração dos medicamentos 

� Diminui a resistência aos medicamentos 

� É um espaço para oferecer informações de cunho educativo. 

Por outro lado, também foram apontadas limitações da estratégia, que 

se referem mais especificamente à sua operacionalização, como: 

� Número de funcionários no atendimento e falta de equipes 

interdisciplinares 

� A restrição dos incentivos frente às necessidades dos doentes 

� A resistência de alguns funcionários para o atendimento ao doente  

� As deficiências na rede de referência e o sistema de informação 

em saúde 

� Deficiências na infra-estrutura das unidades, principalmente no 

que se refere ao espaço físico, acarretando limitações nas ações 

de biosegurança 
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� A sobrecarga de trabalho, em decorrência das ações burocráticas 

que integram o tratamento supervisionado, como o preenchimento 

de impressos e a entrega de vale-transporte  

� A sua realização principalmente no âmbito da unidade básica 

� Estruturas hierárquicas verticais e centralizadas, por exemplo, 

comunicação deficiente entre a rede de referência, a concentração 

de poder em certas categorias profissionais, sobreposição de 

funções entre outras. 

Essas limitações entram em choque com o compromisso 

governamental e o Programa no nível local, assumido como parte integrante 

das políticas de controle da doença. Esses aspectos limitantes, além de 

restringirem a operacionalização da DOTS, incidem negativamente nas 

condições de trabalho dos próprios trabalhadores da saúde e no sucesso da 

adesão ao tratamento.  

Há que se ter em mente, também, que a DOTS, para alguns 

profissionais, restringe-se à entrega do medicamento, o que não contribui 

para a mudança radical do cenário da tuberculose. É necessário que a 

estratégia esteja acoplada a projetos integradores que reconheçam a 

determinação social da enfermidade, acoplada ao plano estrutural, particular 

e singular, da realidade objetiva.  

O desenvolvimento do estudo evidenciou a necessidade de articular a 

academia e os serviços de saúde, por meio de ações conjuntas e da 

problematização da temática sobre a adesão. Aqui está se remetendo a 

processos pedagógicos que vão além de dotar os sujeitos de atitudes e 

habilidades, mas que procurem a sua transformação como sujeitos 

comprometidos com a necessidade de mudanças sociais. 

Assim, propõe-se a DOTS como interface, no processo de 

organização dos serviços de saúde, constituindo-se como espaço de 

emergência de subjetividades, interface que possibilita a identificação de 

necessidades de saúde dos doentes, como tecnologia relacional. Nessa 
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perspectiva, o encontro entre sujeitos está diretamente associado à atenção 

qualificada, à linguagem aberta, no sentido de fortalecer a autonomia dos 

doentes e incentivar a sua participação ativa e crítica no cotidiano do 

processo de atenção, na adesão ao tratamento, na construção de projetos 

de vida. 

Finalmente, não se pode deixar de reconhecer o PCT e a estratégia 

DOTS como parte do Sistema Único de Saúde. Neste, a saúde é tomada 

como direito de cidadania, sendo este preceito um avanço que permite 

vislumbrar a esperança de reconstrução, transformação e reorientação das 

políticas e práticas de saúde no território onde se dá o atendimento, neste 

caso, a unidade básica de saúde. Neste espaço social, é chave que 

trabalhadores de saúde, comprometidos com os princípios pilares do SUS, 

visualizem os usuários como sujeitos portadores de vulnerabilidades na sua 

dupla dimensão, que envolve as suscetibilidades e potencialidades. Está é 

uma das formas de superar a naturalização de processos saúde-doença 

como a tuberculose e legitimar a saúde como direito no cotidiano das 

práticas de saúde.  
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ANEXO I 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Meu nome é Alba Idaly Muñoz Sanchez. Sou pós-graduanda da Escola de 

Enfermagem USP, estou desenvolvendo uma pesquisa de Doutorado que tem 

como objetivo analisar os significados que os trabalhadores da saúde de uma 

determinada região de saúde paulistana manifestam sob o tratamento diretamente 

supervisionado – DOTS, o processo saúde-doença-tuberculose- e sua influência ou 

não na adesão. Para tanto, necessito de sua colaboração, para participar de uma 

entrevista. Para que eu não perca a sua contribuição, a entrevista será gravada e 

os depoimentos serão transcritos. Será mantido o sigilo de sua identidade e, caso 

não queira responder alguma questão, sinta-se à vontade. As informações serão 

objeto restrito deste estudo e, posteriormente, divulgados em eventos científicos e 

publicados. A entrevista deve demorar quase 30 minutos. 

Aasseguro-lhe que as informações prestadas serão sigilosas e nem 

prejudicarão sua condição de trabalhador na instituição de saúde. O Sr (a) poderá 

recusar-se a participar da pesquisa sem sofrer qualquer prejuízo. Caso queira, 

poderemos realizar a entrevista em outro dia, ou outro lugar, conforme sua 

disponibilidade.   

Agradeço de antemão sua valiosa colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Caso tenha dúvida, o Sr (a) poderá entrar em contato pelos telefones: 

30667652 com Maria Rita Bertolozzi ou 37339767 com Alba Idaly Muñoz. 

 

 

 

Profa  Dra: Maria Rita Bertolozzi 
Orientadora  Alba Idaly Muñoz 

Aluna 
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ANEXO II 

Formulário de dados sociodemográficos 

 

 

1. No da entrevista__________  

UBS_____________________  

Data de realização da entrevista ____/____/____ 

Sexo ____________________  

Idade ____________________  

Categoria profissional _______________________________  

Função que exerce na unidade________________________  
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ANEXO III 

Roteiro para entrevistar os trabalhadores da saúde das Unidades 

Básicas de Saúde 

Categoria profissional: ____________________ UBS:_______________________________ 

Fale a respeito de seu dia-a-dia aqui no serviço.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Como é lidar com pessoas que com tuberculose? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Como o Sr(a). imagina que se sente alguém com tuberculose? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Como o Sr(a). imagina que se sente alguém com tuberculose em relação ao tratamento? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Fale a respeito do Tratamento Diretamente Supervisionado. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Quais são os pontos positivos (facilidades) do tratamento supervisionado? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Quais são os pontos negativos (dificuldades) do tratamento supervisionado? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Como esses pontos podem ser superados? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

O Sr (a) acredita que o Tratamento Supervisionado contribui para a adesão? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 
 
 

Comitê de ética 
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ANEXO V 

FRASES TEMÁTICAS ORIUNDAS DOS DEPOIMENTOS DOS 
SUJEITOS DO ESTUDO 

Trabalhadores das Unidades de Saúde  
 

ENTREVISTA 1 - TRABALHADOR AE 

1.1 O trabalhador da saúde reconhece a importância da busca ativa do paciente 

1.2 O trabalhador acredita ser difícil trabalhar com o doente portador de tuberculose e 
reconhece que isso ocorre do próprio desconhecimento dos trabalhadores. 

1.3 A experiência e o conhecimento em relação à tuberculose proporcionam mais 
segurança ao profissional da saúde para lidar com a tuberculose. 

1.4 O trabalhador da saúde reconhece que há muito preconceito em relação ao paciente 
portador de tuberculose. 

1.5 É diferente trabalhar com tuberculose, pois há pessoas muito carentes, o que exige 
maior cuidado com estes pacientes, “arrebanhando-os”. 

1.6 O paciente com tuberculose requer de muita informação para poder enfrentar a 
discriminação “ele tem condições de quando alguém lá fora chamá-lo de tuberculoso, 
ele estará respondendo, né? “Á altura, ele vai saber, é, falar tecnicamente, né? vai falar 
como que ele, como ele pegou a doença, como ele pode ter pego, como ele pode 
passar, né?Ele vai saber se prevenir, vai tá também fazendo a busca ativa lá fora, onde 
ele mora, onde ele trabalha, né?”. 

1.7 Todos os pacientes manifestam ter sido discriminados por padecer de tuberculose, até 
pela família. 

1.8 O paciente com tuberculose é discriminado e isolado pela sua própria família. 

1.9 O paciente é obrigado pela sua própria família até a dormir com a máscara, por medo 
do contágio. 

1.10 O desprezo de sua família causa ao paciente com tuberculose, sentimentos de 
tristeza. 

1.11 O profissional da saúde percebe o trabalhador da saúde como “as pessoas mais 
preconceituosas, os profissionais da saúde ainda têm preconceito muito grande em 
relação à tuberculose”. 

1.12 As instituições de formação de recursos humanos não contribuem na desmitificação da 
doença. 

1.13 Há divergencias entre os profissionais no próprio atendimento do paciente: "Você está 
a favor desse tuberculoso, você está defendendo esse tuberculoso e indo contra, 
contra a minha pessoa que sou sua, sou sua colega de trabalho", né?, Então, a 
pessoa, é, tem a coragem de dizer que ela é mais importante do que um tuberculoso, 
né?. 
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1.14 O fato dos profissionais fazer atendimento aos pacientes com tuberculose leva à falta 
de trato pelo restante de seus colegas.  

1.15 Ter tuberculose traz muita tristeza ao paciente, devido ao preconceito e à duração do 
tratamento. 

1.16 O tratamento prolongado faz o paciente pensar que não conseguirá a cura. 

1.17 Ter tuberculose produz sentimentos de tristeza, medo e vergonha no paciente. 

1.18 A auxiliar de enfermagem é a profissional da equipe que tem mais contato com o 
paciente. 

1.19 A duração da atenção do paciente, pela auxiliar de enfermagem, é condicionada pela 
necessidade de esclarecimento, e pelo estado emocional do paciente. 

1.20 A tuberculose predomina na população pobre “ela, ela acaba aparecendo mais na, na, 
tem uma classe, né? Que a gente diz que são os excluídos, né?”. 

1.21 O preconceito da doença é tal que o próprio paciente refere a si mesmo: "Eu sei que 
eu sou a escória da humanidade". 

1.22 A tuberculose atinge o morador de rua, a prostituta, o ex-presidiário, o garoto de 
programa, o viciado em drogas, o alcoólatra. 

1.23 A tuberculose atinge os indisciplinados. 

1.24 A tuberculose é tomada pelos pacientes como castigo divino 

1.25 Lidar com tuberculose é lidar com o lado marginal das pessoas. 

1.26 A auxiliar de enfermagem identifica a tuberculose como multicausal (alimentação, 
moradia, friagem). 

1.27 As pessoas com melhores condições econômicas adoecem menos de tuberculose. 

1.28 A causa da doença é associada à fatores climáticos:-friagem. 

1.29 Quanto mais há tuberculose mais há pobreza. 

1.30 Quanto maior a exclusão social maior a vulnerabilidade à tuberculose. 

1.31 A tuberculose apresenta-se na rua, na favela, no duplex, “lá em Higienópolis”. 

1.32 A unidade de saúde se destina ao tratamento do mais pobre, os pacientes com O fato 
dos profissionais fazer atendimento aos pacientes com tuberculose leva à falta de trato 
pelo restante de seus colegas.  

1.33 Melhores condições sociais fazem o tratamento no médico particular. 

1.34 O tratamento supervisionado é uma estratégia para os pacientes mais pobres 

1.35 Os pacientes com melhores condições de vida e de trabalho sentem mais vergonha 
por padecer de tuberculose. 

1.36 Os mais pobres sentem medo de não ficar bem, de não se curar. 

1.37 Os pacientes mais debilitados e com baixo peso sentem medo da morte 

1.38 Os sinais e os sintomas como o baixo peso, a debilidade da doença fazem aflorar o 
medo da morte.  
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1.39 O tratamento é sentido, por muitos doentes, como uma responsabilidade. 

1.40 O tratamento medicamentoso é tomado como “aborrecedor” para muitos pacientes. 

1.41 A estratégia do tratamento supervisionado é oferecida à todos os pacientes da UBS 

1.42 A estratégia do tratamento supervisionado é mais orientada aos moradores de rua, aos 
faltosos e pacientes “pouco comprometidos”, assim como para os desempregados. 

1.43 A tuberculose é causa de desemprego para muitos pacientes. 

1.44 O tratamento de tuberculose é acompanhado de cuidado, amizade e tratamento 
humano. 

1.45 A estratégia DOTS propicia o vínculo e o encontro entre sujeitos. 

1.46 Integram a DOTS segundo o trabalhador da saúde, a administração da medicação, a 
entrega dos incentivos, a consulta médica.  

1.47 A doença, a acompanhada do tratamento faz mudar hábitos, como o consumo de 
álcool “a maioria pára de beber durante o tratamento” embora, quando se curam, 
esses voltam novamente ao consumo. 

1.48 A boa comunicação entre o profissional da saúde é fundamental na adesão ao 
tratamento. 

1.49 Uma fortaleza do tratamento supervisionado é o vínculo criado entre o profissional da 
saúde e o paciente.  

1.50 Uma debilidade na adoção da estratégia DOTS é a infra-estrutura da unidade de 
saúde, que não permite o fluxo dos pacientes com tuberculose na unidade nem 
propicia espaços para o lazer nas salas de espera. 

1.51 O atraso na entrega dos incetivos prejudica a adesão ao tratamento. 

1.52 O paciente adere ao tratamento mais pelos incentivos do que pela necessidade de 
curar-se. 

1.53 Os incentivos não levam ao empoderamento da população. 

1.54 São os incentivos, uma fortaleza da DOTS, que é uma debilidade para o sujeito. 

1.55 Com a estratégia DOTS, a chance de recidiva é menor do que com o tratamento auto-
administrado. 

1.56 A totalidade dos pacientes com tuberculose ainda não se encontra na modalidade 
DOTS. 

1.57 A estratégia DOTS é oferecida aos excluídos, aos pacientes que têm “uma vida 
normal, tomam sua medicação em casa”.  

1.58 Os profissionais preocupam-se pela falta de envolvimento e esclarecimento de todos 
os membros da equipe da saúde, o que afeta a detecção da doença. 

1.59 Há muita burocracia na administração do Programa de controle de tuberculose, muitos 
documentos por preencher, o que restringe a atenção ao paciente. 

1.60 O tratamento diferenciado ao paciente com tuberculose, no sentido de restringir seu 
trânsito na instituição contribui ao estigma em relação à enfermidade.  
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ENTREVISTA 2- TRABALHADOR E 

2.1 A enfermeira, no Programa de Saúde da Família, retoma o cuidado direto ao paciente. 

2.2 Mais de 50% dos pacientes não se encontram na estratégia DOTS. 

2.3 Na modalidade de tratamento auto-administrado, a medicação é entregue por um mês.  

2.4 A estratégia DOTS é oferecida aos pacientes resistentes ao tratamento, aos faltosos e 
albergados. 

2.5 Segundo o trabalhador, a estratégia é oferecida para todos, porém, a maioria trabalha e 
não tem condição de ir todos os dias à unidade. 

2.6 Os funcionários do “PSF não têm condição” de fazer o tratamento supervisionado no 
domicilio dos pacientes. 

2.7 O trabalhador não tem problema para lidar com tuberculose “não tem discriminação, 
nada, trata normalmente”. 

2.8 Quanto menor for a menor informação em relação à doença, menor será o 
constrangimento por padecê-la: “Pra ele, é normal ele estar com aquilo”. 

2.9 Quanto mais culta a pessoa, mais sente-se constrangida com a doença. 

2.10 Ter tuberculose produz sentimentos de vergonha e depressão nos “mais cultos”. 

2.11 Quanto maior escolaridade mais vergonha tem o paciente por padecer tuberculose.  

2.12 A visita domiciliária é instrumento importante no tratamento de tuberculose, já que 
permite desvendar falhas na tomada de medicação. 

2.13 Verificam-se falhas na tomada dos medicamentos nos pacientes sob a estratégia de 
tratamento auto-administrado. 

2.14 O apoio do profissional da saúde e a educação ao paciente são fundamentais para a 
adesão ao tratamento. 

2.15 O medo de transmitir a doença faz que o paciente assuma seu tratamento. 

2.16 O paciente de albergue faz vínculo muito forte com os profissionais e a instituição de 
saúde, a ponto de não querer deixá-los “se sentir cuidado”. 

2.17 Os pacientes de albergue ficam felizes pela cura e tristes por precisar que deixar a 
Unidade e os profissionais da saúde. 

2.18 A estratégia DOTS leva a tomar corretamente os medicamentos: “você realmente 
garante que a pessoa tá tomando medicamento, tá tomando a dose certa”. 

2.19 A estratégia DOTS permite criar vínculo paciente–unidade–profissionais. 

2.20 Duas fortalezas da estratégia DOTS são: a adesão ao tratamento e o vínculo que é 
criado. 
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2.21 O espaço físico da unidade emerge como questões relativas à dificuldade na 
operacionalização da estratégia dots, por conta de biosegurança (falta de janela, 
espaço restrito, sala é usada para todo tipo de atendimento, incluindo a coleta de 
material para exame laboratorial e a segurança do profissional não é levada em 
conta). 

2.22 O profissional pensa que o tratamento supervisionado contribui na adesão do paciente 
ao tratamento. 

2.23 Na modalidade de tratamento auto-administrado, a visita domiciliária também ajuda 
muito na adesão.  

2.24 O contato entre o profissional e o paciente com tuberculose é fundamental na adesão 
ao tratamento. 

2.25 O paciente com tuberculose não tem condição social definida, há pessoas com boas 
condições financeiras, há pacientes bem pobres que moram em pensão, em albergue, 
mas o paciente que apresenta condição privilegiada não gosta de ir à unidade de 
saúde.  

2.26. A equipe do tratamento supervisionado constitui-se de enfermeiras, auxiliares de 
enfermagem e médicos. 

2.27 Em geral, os pacientes são acompanhados pela mesma profissional médica 

2.28. Os incentivos chegam em boa quantidade à unidade de saúde e até sobram, pois há 
poucos pacientes na modalidade DOTS 

2.29 Os incentivos são poucos, dada a necessidade da população.  
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ENTREVISTA 3 TRABALHADOR E 

3.1 Ter tuberculose causa ansiedade ao paciente 

3.2 Ter tuberculose produz medo da morte: “Essa doença mata?”. 

3.3 O peso é indicador de melhora no estado de saúde do portador de tuberculose. 

3.4 Os medicamentos são entregues na unidade de saúde às segundas, quartas e sextas-
feiras no horário da manhã.  

3.5 O profissional considera dispendioso trabalhar com a estratégia do tratamento 
supervisionado, porque exige dos profissionais “estar aqui” (“não é por conta do 
paciente”). 

3.6 A estratégia DOTS faz com que o profissional tenha que ter mais atenção ao paciente. 

3.7 Segundo a enfermeira, o paciente sente impacto ao receber a notícia que tem 
tuberculose.  

3.8 Detectar um caso de tuberculose é prioridade na Unidade de Saúde. 

3.9 A doença produz sentimento de medo no doente 

3.10 O paciente manifesta preocupação pela doença que se manifesta com diminuição de 
peso e medo da morte: “essa doença mata?. 

3.11 A estratégia DOTS está condicionada pelos incentivos, e sua falta traz preocupação ao 
paciente. 

3.12 Não é exclusivo obter a cura com a estratégia DOTS, pois o auto-administrado também 
permite conseguí-la. O importante é o cuidado que o pessoal da saúde tem em 
relação ao doente. 

3.13 A auxiliar de enfermagem e as médicas sanitaristas emergem como profissionais 
fundamentais na estratégia DOTS e a enfermeira concentra seu trabalho na 
supervisão da assistência. 

3.14 Os médicos realizam a parte clínica do tratamento. 

3.15 O médico recusa-se a enviar baciloscopias de controle aos doentes do programa. 

3.16 A atitude do médico pode interferir no bom funcionamento da estratégia DOTS. 

3.17 Segundo o profissional de saúde, o paciente sente “mal-estar pela doença e o que a 
doença causa”. 

3.18 Segundo a enfermeira, o papel que ela desempenha é “mais agradável”, porque 
“anima” o paciente. 

3.19 O profissional da saúde afirma nas instruções que da ao doente, que as manifestações 
de cura são o ganho de peso.  

3.20 O profissional da saúde manifesta que é muito difícil trabalhar com pessoal de rua por 
que: “ela, quanto mais tempo ela fica na rua, mais ela vai perdendo o sentido de quem 
é, não mais aquele sentido do cotidiano de quem não vive na rua, tá”. 
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3.21 A população que deveria seguir a DOTS: morador de rua, os idosos, as pessoas que 
moram em albergues: “porque ela começa a receber mais atenção, é muito 
gratificante prá pessoa de rua”. 

3.22 O profissional de saúde manifesta ser difícil a operacionalização da estratégia DOTS 
devido às condições físicas do local de atendimento: falta de ventilação “é uma troca 
de bactérias, vírus”. 
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ENTREVISTA 4-TRABALHADOR AE 

4.1 O atendimento ao paciente com tuberculose é feito em uma sala comum. 

4.2 Trabalhar com paciente com tuberculose é gratificante pelas próprias características do 
paciente. 

4.3 O paciente com tuberculose é morador de rua e de outras nacionalidades. 

4.4 O Paciente com tuberculose apresenta desesperança em relação à vida. 

4.5 O sucesso do tratamento da tuberculose é incentivado pelo profissional de saúde. 

4.6 Os pacientes criam vínculo forte com o profissional da saúde e o auxiliar de enfermagem 
é o mais próximo. 

4.7 O contato com o paciente é gratificante, pela melhora do paciente e pelo aprendizado 
com o mesmo. 

4.8 A pessoa com diagnóstico de tuberculose sente-se discriminada, inútil: “êle tem que 
colocar a máscara, êle se sente a própria patologia da coisa, ele se sente, eu acho que 
até inútil”. 

4.9 O paciente com tuberculose chega à unidade de saúde “debilitado, enfraquecido”.  

4.10 O início do tratamento é extremamente difícil: “ele se sente extremamente 
discriminado, abatido, desesperançado”. 

4.11 A resistência aos medicamentos causa sentimentos de desesperança nos pacientes. 

4.12 Os pacientes HIV positivos e com tuberculose “são desesperançados”. 

4.13 O profissional da saúde não percebe medo em relação à doença nos pacientes com 
HIV e tuberculose pelo fato de já ter como base o HIV 

4.14 Os termos HIV e tuberculose são usados pelo profissional de saúde como “duas 
coisas”. 

4.15 O discurso de “comportamento de risco” ainda permanece ao se tratar de HIV/aids. 

4.16 O profissional de saúde não percebe a consciência do paciente querer se tratar. 

4.17 O tratamento do paciente HIV/tuberculose exige muito mais do que é oferecido na 
atualidade: “envolve também o fator social, né?. Desemprego, a situação de habitação, 
às vezes, nem tem habitação, tá na rua né? Ou no albergue”. 

4.18 Os incentivos dados ao paciente na estratégia DOTS são importantes “isso dá 
condição de vida” 

4.19 Os incentivos condicionam a adesão ao tratamento: “sem os incentivos eles não 
viriam”. 

4.20 O paciente com tuberculose é grato com as pessoas que oferecem o atendimento. 

4.21 Ao paciente é imputada a responsabilidade de sua cura: “você melhora”, “a gente 
cobra essa melhora”. 
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4.22 A depressão acomete a todos os pacientes, independe de sua escolaridade e pelo fato 
de padecer de HIV/tuberculose: “ele tem muito alto e baixo, né? Muito alto e baixo”. 

4.23 É pior padecer de HIV do que de tuberculose: “a tuberculose é secundária, né? na 
medida em que esta pode ser curada. 

4.24 Para o atendimento do paciente HIV/AIDS/tuberculose, aparecem outros profissionais, 
assistente social, enfermeira, médico, auxiliar de enfermagem, pneumologista. 

4.25 O paciente, ao ir todos os dias à unidade de saúde, sente-se cuidado. 

4.26 O tratamento é realizado às segundas, quartas e sextas feiras.  

4.27 A entrega do medicamento depende de cada paciente, e há pacientes que 
comparecem diariamente às unidades básicas de saúde. 

4.28 A estratégia DOTS limita-se à entrega do medicamento e os incentivos. 

4.29 A visita domiciliária não é competência da unidade especializada em AIDS e sim, do 
Programa da Saúde da Família. 

4.30 O trabalhador de saúde reconhece a importância de oferecer um serviço com 
integralidade e não fragmentado: “eu acho que a unidade tinha que ser responsável, 
também, prá ir buscar o paciente também fora daqui. Porque a gente é limitada num 
certo sentido de buscar, né?”. 

4.31 A fragmentação nas açoes de saúde pode afetar o paciente, podendo até a levar ao 
óbito por falta de intervenção oportuna “a paciente veio a óbito...., mas eu acho que 
houve um tempo perdido aí no meio...”. 

4.32 A tuberculose leva ao desemprego pela debilidade do doente e a melhora do estado de 
saúde leva o doente a procurar trabalho “vão atrás de trabalho, eles vão atrás de 
moradia, eles vão. Eles começam a se mexer por eles mesmos, né?”. 

4.33 O auxiliar de enfermagem é capaz de reconhecer que o tratamento supervisado 
contribui na cura, mas, não a garante porque identifica a determinação social do 
processo saúde-doença. 

4.34 O paciente vai à unidade receber o tratamento supervisionado, não pela consciência 
de cura, mas, pela necessidade dos incentivos para sua sobrevivência. 

4.35 Segundo os trabalhadores de saúde, existem há grupos específicos que requerem a 
DOTS, como os moradores de rua: “são os pacientes problemáticos, usuários de 
droga, albergados, que é desestruturado, que não tem uma vida estruturada. Ele pode 
estar na rua, ele pode tá no albergue, ele pode ser um usuário de droga, ele pode ser 
um paciente com HIV desesperançado”. 

4.36 Ainda persiste a resistência na atenção do paciente com tuberculose: “não trato esse 
paciente porque tem tuberculose, só se você trouxer máscara, eu faço”.  

4.37 O trabalhador de saúde reconhece a necessidade de esclarecer a todas as pessoas da 
unidade sobre tuberculose.  
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Entrevista 5 Trabalhador M 

5.1 Há percepção do trabalhador em prestar atendimento diferenciado, segundo os níveis 
de risco que o doente pode apresentar. 

5.2 O discurso de risco induce a práticas diferenciadas. 

5.3 Prevalece o atendimento diferenciado, segundo o discurso de risco ainda vigente na 
prática dos serviços de saúde: “o princípio eqüidade é atender de forma diferenciada, 
então, populações de risco, com critério de risco social”. 

5.4  A tuberculose manifesta-se mais no morador de rua. 

5.5 O discurso de risco evidencia grupos diferenciados e ações diferenciadas aos grupos 
“de risco”. 

5.6 As ações em saúde são diferenciadas pelo próprio discurso de risco que ainda 
prevalece nos serviços. 

5.7 Pensar em tuberculose relaciona-se ao aumento do número de casos. Não há busca 
ativa, mas sim “apagar incêndios em saúde”.  

5.8 Muitos dos casos de tuberculose, identificados nos serviços de pronto atendimento, já 
se encontravam na etapa final da doença. 

5.9 A deficiência na detecção dos casos de tuberculose pode levar à morte evitável: 
“observe que esses pacientes já passaram aqui muitas vezes, tiveram várias 
internações e nunca foram investigados”.  

5.10 Os albergues, onde dormem muitos dos pacientes com tuberculose, são locais em que 
não se realiza a busca ativa. 

5.11 As pessoas que administram os albergues resistem cumprir a norma de deixar o 
paciente com tuberculose permanecer em período integral na instituição. 

5.12 A abordagem dos pacientes com tuberculose tem que ser integral devido às 
problemáticas do paciente. 

5.13 A tosse é o sintoma principal que o paciente relaciona à tuberculose: quando diminui 
ou desaparece, ele se considera curado. 

5.14 O paciente nega a tosse, para negar a tuberculose. 

5.15 A hospitalização em Campos de Jordão pode ser uma fortaleça para garantir a tomada 
do medicamento o uma debilidade pela isolação do doente.  

5.16 A unidade de saúde respeita a vontade do paciente em ser internado em Campos de 
Jordão.  

5.17 A doença afeta o dia-a-dia do paciente, não lhe permitindo trabalhar para sua 
sobrevivência. 

5.18 O paciente com tuberculose requer muita atenção, vínculo, confiança e disponiblidade. 

5.19 O trabalhador da saúde que exerce o cargo de gerente e que atua na assistência pode 
reconhecer a necessidade de mudança no “paradigma do atendimento da saúde”. 

5.20 A tuberculose é doença social resultante das deploráveis condições de vida e trabalho 
a que os grupos sociais estão sujeitos. 

5.21 A tuberculose desvenda realidades muito duras que acometem a grupos populacionais. 
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5.22 A tuberculose é doença que apresenta estigma.  

5.23 A tuberculose é doença dos excluídos, dos indisciplinados: “uma doença que prevalece 
mais nos pobres, é uma doença da pessoa que tem dificuldade de se relacionar 
socialmente, tem problemas afetivos graves”.  

5.24 A tuberculose é percebida como uma denúncia das condições deploráveis a que estão 
sujeitas algumas parcelas populacionais e das políticas públicas de saúde: “A 
tuberculose é um espelho do que tem de mais desarranjado na condição humana, 
dentro do sistema de saúde também. Ela reflete o que a gente tem de pior, né?.”  

5.25 A tuberculose é doença dos clandestinos: “diagnóstico de bolivianos, dos coreanos, é, 
ciganos”. 

5.26 Há resistência do professional que atua na assistência. e que atua na administração 
para enfrentar a problemática da tuberculose, porque se aproximar a essa realidade, 
mostra a complexidade da mesma e as deficiências nas formas de abordá-la. 

5.27 A tuberculose é freqüente em pessoas em condições ilegais (estrangeiros) 

5.28 As condições de biossegurança nas instituições de saúde são inadequadas (espaço 
físico, condições de isolamento). 

5.29 O trabalhador da saúde reconhece a importância de melhorar as condições de 
estrutura física das unidades de saúde para realizar uma abordagem “diferenciada” 
com os doentes portadores de tuberculose. 

5.30 O trabalhador de saúde define paciente com “risco social”, como aquele que mora em 
pensão, que mora sozinho, que está em algum barraco, na favela, em cortiço, 
estrangeiros sem documentação.  

5.31 Os pacientes têm que “recorrer à varias unidades de saúde para garantir seu 
tratamento devido à problemas na rede de saúde”. 

5.32 A detecção precoce da tuberculose extrapulmonar é uma problemática a se trabalhar 
no futuro. 

5.33 O processo de trabalho em saúde é absorvente, não deixa o profissional com tempo 
para publicar temas interessantes de seu cotidiano. 

5.34 O paciente com tuberculose sente vergonha, sente-se “desvalorizado” e “diminuído”. 

5.35 Padecer de tuberculose produz medo da morte.  

5.36 As experiências vivenciadas pelos pacientes com outros portadores de tuberculose que 
morreram, suscita medo. 

5.37 Sentimentos de vergonha dominam os pacientes com tuberculose: “eles se sentem 
inferiorizados”. 

5.38 A percepção da doença depende da condição social do doente “se está em melhor 
condição economica e mais vergonha”. 

5.39 Se o paciente apresenta precárias condições econômicas: “é de albergue, se ele tosse 
perto dos amigos, ele também é muito discriminado”. 

5.40 A tosse é motivo de discriminação dos pacientes: “Como ele é tossidor, o pessoal vai 
excluí-lo, vai querer que ele saia”. 

5.41 A situação social é tão precária para muitos pacientes, que a morte pode ser a solução 
para sua vida. 
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5.42 Paciente com tuberculose é a população de rua, droga-aditivo, usa álcool. 

5.43 O cuidado ao paciente garante que ele volte a terminar seu tratamento, isto é, garante 
adesão.  

5.44 Embora exista definido um programa para analisar a informação quantitativa da 
situação da tuberculose por unidade de saúde, ainda não há programa de controle 
estatitistico implementado. 

5.45 A entrega do medicamento, a sua administração, o contato no dia a dia é feito pela 
auxiliar de enfermagem do programa de tuberculose. 

5.46 Há outros profissionais que apóiam a execução da DOTS, como os assistentes sociais. 

5.47 Para melhorar a assistência é preciso realizar capacitação em relação à temática 
tuberculose. 

5.48 O processo de trabalho em tuberculose é incentivado para ser realizado por estudantes 
em estágio de campo. 

5.49 Há preocupação em definir o perfil imunológico dos funcionários das Unidades que 
estão mais envolvidos no atendimento: a estrutura física precisa ser modificada, a 
capacitação, para conseguir a operacionalização da estratégia. 

5.50 Os profissionais consideram como “novo” o fato do profissional se deslocar, identificar 
a população vulnerável e realizar as atividades fora da unidade.  

5.51 Os fatores que podem fragilizar a adesão são: aspectos educativos dos doentes, 
período longo de seis meses de tratamento, poucos funcionários nas unidades. 

5.52 O profissional de saúde deve estar atento aos diferentes aspectos (efeitos adversos, a 
moradia, situação econômica) que podem afetar a adesão. 

5.53 O número de pessoas para oferecer o cuidado ao paciente com tuberculose é 
insuficiente. 

5.54 As debilidades da estratégia DOTS são a falta de recursos humanos e de equipes 
multidisciplinares. 

5.55 O tratamento supervisado deve extrapolar as ações institucionais e ir além da entrega 
do medicamento. 

5.56 Segundo o trabalhador da saúde, a estratégia DOTS permite visualizar e denunciar as 
necessidades sociais aos pacientes. 

5.57 Existe clareza no profissional da saúde, em relação ao tratamento que vai além da 
entrega do medicamento. 

5.58 O funcionário de saúde reconhece a necessidade de rever todo o processo de atenção 
no sentido de melhorá-la. 
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ENTREVISTA 6 TRABALHADOR AE 

6.1 O atendimento do paciente com tuberculose é uma das funções a auxiliar da 
enfermagem.  

6.2 O funcionário da saúde percebe o paciente com tuberculose, como pessoa debilitada 
que precisa de informação. 

6.3 Os pacientes têm preconceito da tuberculose. 

6.4 O trabalhador da saúde considera que: “todo mundo né?, pode ter essa doença”. 

6.5 Omite-se o nome da doença “aquilo”. 

6.6 O paciente com tuberculose sente medo de transmitir a doença a outras pessoas. 

6.7 O fato de padecer a doença produz medo no doente pela discriminação de que é vitima 
nos albergues. 

6.8 O albergue é espaço utilizado para 300 ou 350 pessoas: “um galpão bem grande e esse 
galpão é dividido em redes ta? E cada espaço que aquela rede dividiu é dois beliches 
que são quatro pessoa”. 

6.9 Os albergues são locais onde se faz busca ativa de tuberculose: “quase todos são 
comunicantes”. 

6.10 O supervisor dos albergues apresenta preconceito de paciente com tuberculose. 

6.11 A tuberculose produz sentimentos de medo da morte pela debilidade que produz: “eu 
vou morrer, não vou agüentar né”?. 

6.12 Há vulnerabilidade dos estrangeiros em relação à tuberculose. 

6.13 Os pacientes recorrem à várias unidades para obter o tratamento da tuberculose: “A 
Santa Casa descobriu que ele tinha TB, pelos exames né? E passou em PA e mandou 
procurar uma Unidade Básica. Ele foi à Unidade Jaçanã, foi na Lapa, foi em vários 
lugares e ninguém quis atender”. 

6.14 O paciente com tuberculose sente muito medo pelo próprio preconceito que a doença 
suscita e medo de ser rejeitado pelos outros.  

6.15 O início do tratamento para a tuberculose é muito difícil. 

6.16 O tratamento por seis meses é muito longo segundo o trabalhador da saúde. 

6.17 O risco de abandonar o tratamento aumenta quando os sinais e sintomas da doença 
diminuem. 

6.18 O paciente sente medo de não conseguir terminar o tratamento: “eles têm certo receio 
de não dar conta”. 

6.19 O profissional da saúde estimula a tomada do medicamento e utiliza de estratégias de 
coerção: “olha, se vocês não tratar, provavelmente vai ficar internado. Se você não 
ficar internado, se você achar que curou, você vai ter que fazer uma outra medicação. 
Já é difícil tomar essas drogas, mas se colocar mais droga pra tomar você não vai 
agüentar. Então, vocês têm que trabalhar com vocês mesmos”.  
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6.20 O tratamento supervisionado pode fracassar se não houver a participação do sujeito 
paciente e do sujeito trabalhador da saúde:“Não existe um tratamento supervisionado 
se ele não aceitar, né? esse tipo de tratamento”. 

6.21 Há um “contrato” entre o paciente e a unidade de saúde em relação ao tratamento 
supervisionado 

6.22 O tempo destinado ao tratamento supervisionado depende da disponibilidade de 
recursos humanos da unidade de saúde e não das necessidades do paciente: “Mas é 
que a gente não tem muita perna pra ter o funcionário aqui, né?”. 

6.23 O trabalhador da saúde usa seu próprio dinheiro para garantir o lanche do paciente, 
pois o lanche que é enviado pode prejudicar outras doenças associadas: “um 
pacotinho de sucrilhos, uma barrinha, um toddynho, vamos pensar assim, é muito 
pouco. E, às vezes, não precisa, um pão seria legal né?Porque isso é adocicado e 
pode dar problema gástrico, essas coisas, né? Não é uma coisa tão boa”.  

6.24 A estratégia DOTS é operacionalizada meramente na entrega do medicamento. 

6.25 Há profissional que fica à cargo do Pograma (auxiliar de enfermagem) “Se eu tô em 
outra sala atendendo, eles vão me chamar”. 

6.26 Conseguir a adesão ao tratamento não é fácil e não depende somente de 
esclarecimento, do grau de escolaridade. A empatia com o profissional da saúde é 
fundamental. 

6.27 A internação em Campos de Jordão está impregnada de medo: “eles não queriam esse 
tipo de internação, né?, Aí faleciam”. 

6.28 O profissional experimenta sentimento de culpa, quando ocorre algo “ruim” com o 
paciente. 

6.29 O profissional questiona a forma de oferecer o cuidado ao paciente: “Teve um caso 
que faleceu, e a gente se sente responsável né, fica até meio complicado, uma pessoa, 
eu sei que eles têm dificuldade de aceitar, mas também a gente fez. Eu pensava 
porque o que eu falava “será que eu to conseguindo chegar na pessoa, falar, falava 
certo? Conversava com ele corretamente?”. 

6.30 Os compromissos do profissional e do paciente são fundamentais para conseguir a 
adesão ao tratamento. 

6.31 É desvantagem do tratamento supervisionado o fato do paciente ter que ir à unidade 
para retirar a medicação. 

6.32 Os profissionais de saúde estão sobrecarregados de trabalho na Unidade, o que pode 
afetar o funcionamento da estratégia DOTS: “Na verdade, eu não posso ficar no lugar 
dela, eu só venho, dou a medicação, preencho e tenho outro lugar pra ta assumindo. 
Eu não posso tá ficando aqui”. 

6.33 Os profissionais tem múltiplas funções na unidade básica 

6.34 A DOTS contribui na diminuição de erros na tomada da medicação. 

6.35 O trabalho em equipe melhora o cuidado ao paciente. 

6.36 A atenção ao paciente é fragmentada em funçao a restrição de profissionais nas 
Unidades de Saúde.  
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6.37 As mudanças na estrutura política afetam diretamente a forma como ocorre o processo 
de trabalho em saúde. 

6.38 Pode ser uma limitação da estratégia DOTS o fato do paciente ter que se locomover à 
Unidade. 

6.39 Há necessidade de se dispor de maior número de unidades de saúde para 
operacionalizar a estratégia DOTS. 

6.40 O paciente recorre a várias unidades de saúde para o início do tratamento. 

6.41 A auxiliar de enfermagem é a ponte entre o paciente e a instituição e os outros 
profissionais de saúde. 

6.42 O tratamento supervisionado contribui para a cura da doença. 

6.43 A maioria dos pacientes não gosta de ser internado em Campos de Jordão. 

6.44 O “contrato” do paciente com tuberculose é uma estratégia para responsabilizar o 
paciente pelo seu tratamento. 
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Entrevista 7 Trabalhador E 

7.1 Trabalhar com pacientes com tuberculose é um trabalho “normal” e trabalhar com 
tuberculose exige maior empenho, porque o paciente é resistente ao tratamento. 

7.2 As reações ao medicamento podem levar ao abandono. 

7.3 Trabalhar com pacientes com tuberculose é “gratificante”:“Eles são um pouquinho 
rebeldes, alguns são resistentes, muitos faltam, a gente tem que ir várias vezes atrás, 
tem que fazer um trabalho de busca ativa na residência..”. 

7.4 A diminuição dos sinais e sintomas pode levar o paciente ao abandono do tratamento: 
“se eles acham que eles não tossem mais, que não têm mais sangue, nada de catarro. 
Eles já estão bons, na cabeça deles”. 

7.5 Há atendimento preferencial ao paciente com tuberculose.  

7.6 O paciente com tuberculose sente-se diferenciado nos serviços de saúde e privilegiado, 
por que: “a gente dá toda uma atenção, um atendimento especial”.  

7.7 Os serviços de saúde definem quem e quantas vezes por semana o paciente tem que 
retirar a medicação: “a gente determina segunda e quinta”. 

7.8 O paciente com tuberculose sente vergonha pela discriminação da sociedade.  

7.9 O trabalhador de saúde acredita-se em outro patamar que não inclui os doentes: “eles 
são discriminados, não, da nossa, sociedade”. 

7.10 É característica de ser portador de tuberculose ser “boliviano”. 

7.11 Outra característica de pacientes que padecem de tuberculose: “ eles moram em 
comunidade, né?. Numa casa moram, trinta pessoas. Numa oficina, costuram, moram 
juntos, trabalham juntos e muita gente em local fechado”. 

7.12 As precárias condições de vida e de trabalho das pessoas estrangeiras fazem que 
sejam mais vulneráveis para pegar tuberculose. 

7.13 O paciente com tuberculose pode ser expulso do trabalho por ter a doença. 

7.14 O paciente com tuberculose tem uma rotina definida pelo serviço: “entram e sentam na 
cadeira mais próxima. Todas nós sabemos que quem tá sentado ali são os que vão 
tomar medicação. Já larga o serviço que tá fazendo e serve a medicação. É 
prioridade”. 

7.15 O paciente com tuberculose é orientado em relação ao tratamento. 

7.16 O trabalhador da saúde imputa ao paciente as responsabilidades sobre a doença, as 
condições de vida e de trabalho: “a única dificuldade que a gente tem, é conscientizar 
que eles precisam morar em casas arejadas.” 

7.17 O tratamento supervisionado garante a tomada adequada da medicação, além de 
diminuir o abandono. 

7.18 A estratégia DOTS é apreendida como a entrega da medicação. 

7.19 A forma como a estratégia DOTS operacionaliza-se deixa o cuidado do paciente em 
maior proporção para a auxiliar de enfermagem. 
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7.20 A modalidade de tratamento supervisionado diminui a resistência aos medicamentos. 

7.21 Segundo a enfermeira, a operacionalização do tratamento supervisionado não é fácil 
em função da aceitação da doença pelo paciente: “Porque no início eles são muito 
rebeldes. No início do tratamento, eles te tratam mal, eles são um pouco agressivos. 
Porque eles descobrem que estão com uma patologia”. 

7.22 O trabalhador da saúde acredita que o tratamento supervisionado pode contribuir muito 
para o controle da tuberculose. 

7.23 Os incentivos e o estímulo do profissional da saúde contribuem na adesão ao 
tratamento. 

7.24 Segundo o trabalhador da saúde, o paciente com tuberculose não tem porque se sentir 
discriminado, pelo contrário é privilegiado pela atenção diferenciada a eles destinada 
na Unidade. 

7.25 Os trabalhadores de saúde consideram necessario maior divulgação em relação à 
tuberculose e seu tratamento, além de melhorar os incentivos aos pacientes. 
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ENTREVISTA 8 TRABALHADOR E  

8.1 O trabalho com os pacientes com tuberculose é “normal”. 

8.2 Há banalização do processo saúde–doença tuberculose em alguns profissionais da 
saúde. 

8.3 Há relação entre tuberculose e HIV evidenciada pelos profissionais da saúde. 

8.4 A tosse é o sinal principal da tuberculose, segundo o que os trabalhadores de saúde 
percebem que o paciente mais valoriza. 

8.5 O profissional esclarece ao paciente sobre a doença buscando desconstruir mitos em 
relação à causalidade (cor de pele, raça, nacionalidade). 

8.6 A doença pode atingir qualquer pessoa: “Porque é uma doença que passa pela via 
respiratória e que está no ar e qualquer um pode estar sujeito”. 

8.7 A tuberculose acomete as pessoas com sistema imunológico baixo, moradores em 
situação de rua, morar em aglomerações, pessoas que moram em albergue, 
adolescentes, por sua alimentação inadequada, pessoas que trabalham à noite. 

8.8 Padecer de tuberculose relaciona-se com ao estresse no trabalho nas pessoas de poder 
aquisitivo. 

8.9 O paciente que padece tuberculose, que tem melhor poder aquisitivo sente preconceito 
por padecer a doença: “ah, porque o vizinho vai ficar sabendo”, “porque a minha família 
tá sabendo disso, entendeu?”. 

8.10 O paciente portador de tuberculose sente medo e vergonha por padecer de 
tuberculose pelo desconhecimento e pelo estigma. 

8.11 Os pacientes que têm menor condição socioeconômica aceitam mais e melhor o 
tratamento porque eles o recebem como uma “ajuda”. 

8.12 O paciente com nível socioeconômico alto não aceita a tuberculose porque considera 
que é doença de pobres: “tudo acontece com o pobre, comigo, não”.  

8.13 Os profissionais insistem com o paciente sobre a importância do tratamento 
medicamentoso em seis meses. 

8.14 Seis meses de tratamento é considerado período de tempo muito longo. 

8.15 O profissional que atua na farmácia é encarregado de supervisionar a tomada da 
medicação pelo paciente. 

8.16 O tratamento supervisionado consiste em: “dar o medicamento e os incentivos aos 
pacientes”. 

8.17 Os diferentes modelos de atenção levam à mudanças na operacionalização da 
estratégia DOTS. O paciente PSF é supervisionado, pelo médico ou enfermeira, na 
unidade pela auxiliar de farmácia. 

8.18 O esclarecimento sobre as reações ao medicamento ajuda na adesão ao mesmo. 

8.19 Todas as pessoas com tuberculose têm que adotar a estratégia DOTS, independente 
da situação econômica. 
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8.20 É uma fortaleça do tratamento supervisionado, o acompanhamento do paciente. 

8.21 O profissional remete ao paciente a responsabilidade em relação às dificuldades da 
execução da estratégia: “é por parte do paciente, que ele acha que vindo aqui, ele 
perde tempo”. 

8.22 As necessidades de levar a vida cotidiana e de sobreviver, determinam a adesão ao 
tratamento. 

8.23 Há resistência, por parte dos profissionais do PSF, de ir no domicilio do paciente e 
realizar a supervisão, no caso dos pacientes acamados. 

8.24 O profissional de enfermagem pensa ser necessário capacitar e sensibilizar a equipe 
da saúde em relação à doença e à atenção que deve ser dada ao doente com 
tuberculose. 

8.25 Em algumas Unidades que adotaram o modelo assistencial do PSF, ainda não se tem 
implementada a estratégia DOTS. 

8.26 Muitos pacientes não querem ir às Unidades de saúde por orgulho e preconceito. 

8.27 A organização do trabalho em saúde mostra ainda estruturas hierárquicas verticais, o 
que pode afetar a operacionalização da DOTS. 

8.28 A melhora do paciente é avaliada por meio do ganho de peso. 

8.29 A enfermeira enfoca suas atividades nas ações de estatística.  

8.30 Há trabalho intersetorial que envolve o setor saúde, ONGs e albergues, aos pacientes 
com tuberculose. 

8.31 As condições de vida e de trabalhão da população portadora de tuberculose são as 
que determinam à cura do paciente. 

8.32 É difícil eliminar a tuberculose meramente com a estratégia DOTS devido à 
subnotificaçao, à crença, que é meramente pulmonar e pelo preconceito. 

8.33 O médico é uma figura inquestionável na equipe da saúde: “quem que vai questionar 
uma conduta médica? 
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ENTREVISTA 9- TRABALHADOR M 

9.1 O profissional médico está em contato com o paciente com tuberculose. 

9.2 Quem faz as atividades diretas e administrativas do tratamento supervisionado é a 
auxiliar de enfermagem. 

9.3 E bastante diferente trabalhar com pacientes com tuberculose em comparação com 
outros doentes. 

9.4  A tuberculose é associada aos moradores de rua. 

9.5 Pacientes com tuberculose têm certas características: “morador de rua” e a perda de 
sua identidade”. 

9.6 A unidade de saúde carece de recursos, como “viatura “para fazer o acompanhamento 
de pacientes que têm dificuldades para ir à  unidade”. 

9.7 As limitações de recursos nas unidades podem afetar a adesão do paciente. 

9.8 Campos do Jordão ainda aparece como instituição de cura aos pacientes. 

9.9 Os pacientes com tuberculose, em condições precárias de vida, não acreditam ter a 
doença, não acreditam no sistema de saúde e não acreditam no governo.  

9.10 O paciente reage de forma diferente pelo fato de estar com tuberculose, a depender da 
escolaridade e do nível social. 

9.11 Há vários fatores que podem condicionar a adesão ao tratamento, como a escolaridade 
e a condição social do doente. 

9.12 Os comunicantes que têm convênio de saúde recorrem à Unidade de saúde somente 
para retirada da medicação. 

9.13 O profissional médico atribui, como causa da tuberculose, o inverno: “fica exposto à 
chuva. Então a pessoa tem tosse, aquela tosse”. 

9.14 A busca ativa da tuberculose é feita em “lixões”. 

9.15 Para o morador de rua, o tratamento supervisionado representa uma forma de inclusão 
social: “Eles se sentem no fim do tratamento como uma pessoa, porque eles são 
chamados pelo nome né?. Eles são bem tratados”. 

9.16 O morador de rua sente-se constrangido no serviço pela sua mesma condição social e 
não gosta de esperar para ser atendido por isso são atendidos preferencialmente. 

9.17 As unidades deparam-se com dificuldades por ter poucos profissionais para o 
atendimento, além de não dispor de instalações físicas apropriadas: “sem ventilação, é 
superfechado, não tem uma sala só pra isso”. 

9.18 O tratamento supervisionado é feito só as segundas, quartas e Sextas-feiras. “Ficou 
assim difícil pra eles virem todos os dias, porque muitos tão trabalhando né, ou outras 
coisas pra sair todo dia ficou meio enrolado porque diminui o tempo que eles 
trabalham, o tempo que eles ganham de dinheiro”.  

9.19 A necessidade de sobrevivência está acima da necessidade de tomar o medicamento. 
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9.20 O tratamento supervisionado é executado por vários profissionais: “A auxiliar. pega na 
farmácia e a auxiliar da farmácia dá para ele tomar. E ele fica com a medicação pros 
dias que ele não vem e pro fim de semana”. 

9.21 O tratamento supervisionado é realizado por uma equipe que é composta por duas 
sanitaristas, a médica assistente, a assistente social, a farmacêutica, a enfermeira e os 
membros do PSF. 

9.22 As vantagens do tratamento supervisionado são: maior contato com o paciente, maior 
vínculo, maior chances de acompanhamento. 

9.23 Segundo o profissional de saúde, o DOTS deve ser realizado para todas as pessoas 
com tuberculose. 

9.24 O discurso de população de “risco” ainda persiste no discurso dos profissionais. 

9.25 A restrição de ser realizado o tratamento supervisionado na unidade de saúde é a falta 
de espaço, de local e de recursos como transporte. 

9.26 A DOTS contribui na adesão  

9.27 A chance de abandono é menor com a modalidade de tratamento supervisionado, que 
contribuira adesão. 

9.28 A adesão é influenciada pelos incentivos da modalidade DOTS  

9.29 O tratamento de seis meses é achado um “empecilho” pelos pacientes e aumenta a 
chance de não adesão. 
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ENTREVISTA 10 TRABALHADOR E. 

10.1 O medicamento no DOTS é fornecido na farmácia e no momento da tomada da 
medicação é supervisionado pela auxiliar de enfermagem. 

10.2 O processo de trabalho em saúde centra o programa de controle em mãos de uns 
profissionais “auxiliar de enfermagem”. 

10.3 Os profissionais da saúde que não estão frequentemente com pacientes com 
tuberculose têm conhecimentos escassos em relação à doença, remetendo a 
responsabilidade da cura ao paciente: “eles não contaminam nenhum outro”, “uso de 
máscara, para eles ficarem aqui junto com os outros pacientes. Ficar num lugar arejado 
da alimentação né?, deles’’. 

10.4 O tratamento supervisionado leva à adesão ao tratamento, segundo os profissionais da 
saúde, devido ao acompanhamento e o estímulo. 

10.5 O paciente com tuberculose tem certas características: ”são rebeldes”, e sua adesão é 
falha. 

10.6 O paciente com tuberculose sente-se discriminado pelo uso da máscara. 

10.7 Na percepção dos profissionais, o paciente portador de tuberculose sente vergonha e 
não medo. 

10.8 Há naturalidade em relação a AIDS comparando-se à doença crônica não-
transmissível como a diabetes, HTA “Já não morre de HIV. eles sabem que têm que 
lidar com a doença como o diabético”. 

10.9 O tratamento supervisionado pode levar à cura da tuberculose, segundo os 
profissionais da saúde. 

10.10 Têm maior chance de desenvolver tuberculose, as pessoas com a imunidade baixa, 
por exemplo, ser HIV positivo, os que se alimentam mal, os que “não se amam”.  
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ENTREVISTA 11 TRABALHADOR AE 

11.1 A organização dos serviços de saúde, a alta demanda, não permite realizar cuidado 
adequado ao paciente: “a gente apaga incêndio onde for preciso, né? Se precisar de 
alguém na saúde da mulher, a gente vai, central de enfermagem, também. Só que 
assim, eh, ficamos mais focados aqui na Vigilância, mas fazemos um pouco de tudo”. 

11.2 Segundo os funcionários da saúde, o morador de rua precisa fazer tratamento 
supervisionado. 

11.3 Ainda há outras modalidades de tratamento, além do supervisionado, nas unidades de 
saúde, como o tratamento auto-administrado. 

11.4 Lidar com o paciente com tuberculose é “normal”. 

11.5 O atendimento ao paciente com tuberculose é igual à qualquer outra doença. 

11.6 Há naturalização da tuberculose “você vai pegar num ônibus, você vai pegar num 
metrô, você vai depender muito de sua resistência”. 

11.7 Os profissionais que atuam diretamente com os pacientes com tuberculose são as 
auxiliares de enfermagem e os médicos. 

11.8 A enfermeira não aparece como membro que participa do cuidado do paciente com 
tuberculose: “A enfermeira, ela fica mais na supervisão, na administração, né?”. 

11.9 O mesmo médico acompanha o paciente do início ao final do tratamento. 

11.10 A tuberculose é percebida como um mito para a profissional da saúde, de forma 
semelhante à hanseniase. 

11.11 A tuberculose suscita sentimento de medo e vergonha a: a depender da condição 
social do paciente “os moradores de rua, eles não se assustam muito, que parece que 
para eles é uma realidade, né?. Entre eles lá, eles sabem que a tuberculose é uma 
realidade, como o HIV também é, né?”. 

11.12 O paciente ainda acredita que a tuberculose é contraida pela via mecânica: “copo” 

11.13 Não ter medo é uma das causas da desistência do tratamento. 

11.14 DOTS possibilita resgatar os pacientes em relação às condições de vida devido aos 
incentivos oferecidos. 

11.15 Os pacientes que não são moradores de rua, sentem mais medo no ínicio do 
tratamento. 

11.16 O morador de rua apresenta-se quase que indiferente ao saber do diagnóstico de 
tuberculose. 

11.17 Para os moradores de rua, o tratamento supervisionado é positivo porque é uma 
forma de se inserir na sociedade. 

11.18 Os pacientes com tuberculose, moradores de rua, requerem de projetos que 
melhorem suas condições de vida e de trabalho. 
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11.19 Há um ideário em relação ao trabalho com moradores de rua: “não é fácil, né?. Ali 
faltava, acho que uma estrutura que tivesse mais conhecimento de como é lidar com 
essa situação”. 

11.20 As pessoas que administram os albergues, sentem medo de ter pacientes com 
tuberculose: “Eles queriam separar tudo, a cadeira, os talheres, o prato, tudo, né?”.  

11.21 Pacientes com melhores condições sociais acreditam que o tratamento 
supervisionado “vai atrapalhar”: “A gente não, oferece, mas não força, não coloca 
como uma obrigação”.  

11.22 Os horários de atenção nas UBS são fixados pelos profissionais da saúde: “a gente 
preconizou de fazer segunda, preferência na quarta e sexta, na manhã”.  

11.23 Na instituição de saúde, as dificuldades relacionadas ao baixo número de funcionários 
pode afetar a tratamento supervisionado. 

11.24 Há sobrecarga de funções burocráticas no tratamento supervisionado. 

11.25 Há dificuldades nas unidades, na instalação do programa sistematizado “EPITB” para 
as informações estatísticas da tuberculose. 

11.26 Ter tuberculose causa mais medo nas pessoas que têm maior escolaridade do que 
nas outras. 

11.27 O tratamento supervisionado contribui na adesão. 

11.28 O paciente com tuberculose apresenta-se debilitado. 

11.29 Campos de Jordão é ainda considerada instituição que pode possibilitar a cura à 
pacientes com dificuldades econômicas.  

11.30 O tratamento supervisionado garante a cura da tuberculose se o paciente seguí-lo 
nos seis meses, por meio do acompanhamento.  
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ENTREVISTA 12 TRABALHADOR AE  

12.1  Lidar com paciente com tuberculose, é uma rotina “normal,”: “eu não vejo ele como um 
paciente que tá contaminando, né?. Eu sei que eu tomo as minhas precauções, né? 
Que a gente sabe que um paciente, que ele chegou agora com a doença, ele tá 
bastante infectado, a prioridade, pra nós, é dar o atendimento pra ele, né? E tem que 
preservar também, né? O paciente, aí a gente liga o ventilador, eu sei que eu não 
posso abrir a porta por conta da pediatria estar no corredor, também. Eu não vejo ele, 
assim, como um paciente que contamina, tenho que me distanciar ou pôr a máscara, 
eu também não ponho a máscara, não”. 

12.2 Há cuidado da auxiliar de enfermagem de não discriminar o paciente no interior do 
consultório: “não discrimino ele aqui dentro, não, mas lá fora, eu tenho cuidado de 
estar mantendo ele afastado de todo o posto. Assim, eh, dou prioridade pra ele dentro 
do posto, em relação a pegar fila”. 

12.3 A atenção diferenciada ao paciente com tuberculose pode ser considerada como 
preconceito: “a gente mesmo vai agendar pra ele, pra ele não estar tendo que se 
deslocar no posto”. 

12.4 A informação oferecida pelos profissionais da saúde para os doentes perpetua o 
estigma em relação à tuberculose. 

12.5 A formação do profissional de saúde está permeada de falhas que são transmitidas 
aos pacientes: “a gente tenta fazer com esse paciente é, não alarmar muito”. 
“Que se ele quer mesmo se preservar e preservar os familiares, como ele tem que 
fazer manter a casa sempre ventilada, né? Evitar, nesses dias eh, dividir talher sem 
lavar, prato, não precisa ficar separando as coisas todas. Mas, pelo menos não estar 
dividindo, né? Copo, prato, talher, e na hora de dormir, não dormir no mesmo 
ambiente com outras pessoas”. 

12.6 Os profissionais de saúde ainda têm medo de contrair a doença durante o 
atendimento: “os que não conhecem muito da doença, eles ficam ansiosos” “Nessa 
sala, tuberculoso?”, “não atendo sem máscara”,  “Mas, tem que ser eu?”. 

12.7 O atendimento de pacientes com diagnóstico de tuberculose pode ser causa de 
conflicto entre os profissionais que não querem fazê-lo. 

12.8 Segundo o profissional de saúde, o paciente morador de rua não se importa por sofrer 
a tuberculose: “ele não se importa, isso pra ele é uma doença a mais, o que eu 
percebo neles”. 

12.9 Ter a doença, para o morador de rua, é oportunidade: “eles querem mais é ficar por 
mais tempo” “Eu tenho comida, eu tenho lanchinho, eu tenho passe, eu tenho alguém 
que me dá atenção”. 

12.10 A condição precária de vida e trabalho faz o paciente ter vontade de continuar na 
unidade: “porque eles são bem carentes, né? Aí eles vêm sempre, e interessados 
nos que têm, nas coisinhas que têm pra oferecer, não é nem pensando no remédio. E 
fica, bate-papo com a gente, às vezes, a gente tá até com pressa, eles querem 
aquela atenção”. 

12.11 Pacientes com melhores condições sociais têm mais medo de padecer de tuberculose 
do que AIDS: “eles não sabem o que é pior pra eles, a tuberculose ou se fosse uma 
AIDS, um HIV. Muitos deles falam:“Ai, meu Deus! Se fosse AIDS talvez não seria tão 
ruim quanto tuberculose”.  
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12.12 Os pacientes sentem mais vergonha do que medo: “não querem visita. Porque 
dependendo do lugar “Se eles souberem, eles vão me tirar de lá. Não posso receber 
visita, não quero que ninguém saiba”. 

12.13 A maioria dos pacientes que padecem de tuberculose mora em pensões e não tem 
emprego fixo: “a minoria é fixo, o resto é tudo bico”. 

12.14 O profissional pensa que a causa da tuberculose é função da baixa resistência: 
“trabalha a noite ou não se alimenta direito, ou não dorme, ou fica vinte e quatro 
horas por aí, outros ficam na rua. Então, influencia bastante”.  

12.15 O tratamento supervisionado é considerado “ótimo” profissionais da saúde “muitos, 
principalmente, os de rua. Eles não vêm interessados nos remédios, né, eles vêm 
interessados no que eles, né? Que a gente tem pra oferecer”. 

12.16 A necessidade de sobreviver está acima da necessidade de cura. 

12.17 O tratamento supervisionado limita-se à ingestão dos medicamentos. 

12.18 Tendo em conta as condições de vida e de trabalho da maioria dos pacientes, seria 
importante oferecer um lanche com melhor qualidade. 

12.19 Considera-se necessário diminuir a burocracia no DOTS “A documentação, é muita 
coisa”.  

12.20 O tratamento supervisionado contribui na adesão do paciente. 

12.21 O tratamento supervisionado deve ser mais destinado aos moradores de rua.  

12.22 Campos de Jordão é alternativa para o paciente que não têm condições sociais de 
moradia. 

12.23 Os pacientes não gostam de ir a os sanatórios: “tem uns que fogem” 

12.24 Há certas barreiras para não “misturar” os pacientes portadores de tuberculose com 
os demais “o fato de ter aquela porta, que é pra dividir”. 

12.25 Os pacientes sentem-se mal pelo fato de ter uma porta que restringe determinadas 
áreas da unidade 
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ENTREVISTA 13 TRABALHADOR M  

13.1 Muitos dos pacientes com tuberculose são alcoólatras, tabagistas. 

13.2 Pacientes com tuberculose têm problemas sociais, são pacientes, muitas vezes, 
desempregados, moradores de rua. 

13.3 As dificuldades sociais do paciente com tuberculose podem dificultar o tratamento da 
tuberculose. 

13.4 A tuberculose acomete as pessoas desnutridas, pois compromete a imunidade, que 
deixa as pessoas mais frágeis: “que vão desenvolver a doença, os mais vulneráveis”. 

13.5 Os pacientes com tuberculose sentem-se “os últimos dos mortais, altamente rejeitados” 
pelo preconceito da doença “desde a dama-das-camélias”, sente medo da 
contaminação, da morte, a culpa pela transmissão  

13.6 Há preconceito entre o paciente e seu empregador “preconceito do patrão contra o 
empregado doente, pela perda do emprego”. 

13.7 A não adesão ocorrer devido à intolerância dos medicamentos. 

13.8 Considera-se como falha o fato dos medicamentos da tuberculose não terem bula, o 
que poderia esclarecer muitas dúvidas do paciente. 

13.9 É necessário ter um serviço de saúde atento aos efeitos adversos dos medicamentos, 
para evitar a não adesão. 

13.10 A vantagem do tratamento supervisionado é o estímulo dado pelos incentivos. 

13.11 A desvantagem do DOTS é o fato do paciente precisar à unidade e não ter vale 
transporte, o que faz com que o paciente não volte: “Isto é, não existe consciência 
ainda da necessidade do tratamento, em razão da própria pobreza do doente”. 

13.12 A estratégia DOTS não é suficiente para eliminar a tuberculose, é necessário informar 
à comunidade sobre a doença: A educação pode contribuir na diminuição do 
preconceito contra a doença. 

13.13 O serviço ambulatorial não dispõe de recurso suficiente, para operacionalizar o 
tratamento supervisionado.  

13.14 Precisa-se de muito trabalho com o pessoal da saúde para aceitar o paciente com 
tuberculose: “não só do pessoal da enfermagem, dos médicos, todo mundo que seja, 
pra aceitar melhor esse paciente, pra ele chegar lá, se sentir atendido e tomar o 
remédio”. 

13.15 O cuidado do paciente com tuberculose requer de uma equipe multidisciplinar. 

13.16 O tratamento supervisionado pode ajudar na adesão mais pelo incentivo que pelo 
tratamento, más, não a garante, pois: ”Há muita miséria, muita fome”. 

13.17 É necessário suscitar consciência no paciente a respeito da doença. 

13.18 As condições sociais que enfrentam os estrangeiros, sobretudo os provinientes de 
Bolívia, em condição ilegal, são mais susceptíveis à tuberculose. 

13.19 A situação deficiente do sistema penitenciário é considerada como um “problema 
sério”, não contribui na adesão do portador de tuberculose: ”Eles não têm, na saúde, 
não têm médico, alguém que se encarrega” . 
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ENTREVISTA 14 TRABALHADOR M 

14.1 Os pacientes portadores de tuberculose são difíceis, complicados, têm problemas 
socioeconômicos e envolvimento com drogas, álcool. 

14.2 É muito difícil o tratamento de tuberculose à doentes envolvidos com drogas. 

14.3 Os doentes retiram a medicação na farmácia dirigindo-se à sala de procedimentos para 
tomá-los.  

14.4 O paciente com tuberculose precisa sempre ser acompanhado, além de medidas de 
ordem social, psicológica: “não pode apenas se dar o medicamento e desaparecer”. 

14.5 O paciente com tuberculose é resistente, não aceita sua doença. 

14.6 O trabalhador, às vezes, recorre à medidas de sugestão para conscientizar o doente 
em relação à enfermidade “Olha, é perigoso, você pode morrer”.  

14.7 No início, o paciente considera a tuberculose como “simples pneumonia”. 

14.8 O tratamento para a tuberculose requer uma equipe multidisciplinar. 

14.9 Há membros da equipe de saúde que apresentam medo no atendimento do doente 
com tuberculose: “alguns agentes de saúde que têm medo de pegar tuberculose, 
então, acham que preferem que tenham uma certa distância ou. até mesmo. certos 
cuidados mais especiais em relação ao paciente. Achando que pode pegar 
tuberculose pelo simples fato de estar perto do paciente”. 

14.10 Pelo fato da tuberculose ser doença contagiosa o paciente sente vergonha. 

14.11 As medidas de isolamento, por parte da família, causam angústia no paciente: 
“separar talheres, colocar o paciente em quarto independente, deixa-lo sem contato 
com as crianças, parentes, sobrinhos. O pessoal da família queria deixá-lo isolado”. 

14.12 O paciente com maior escolaridade encara melhor a doença. 

14.13 Os pacientes com tuberculose sentem-se um pouco discriminados.  

14.15 O profissional médico reconhece a família como importante na adesão ao tratamento. 

14.16 O profissional considera que separar o espaço para o paciente supervisionado 
contribui na discriminação. 

14.17 O tratamento supervisionado estimula de forma constante o paciente. 

14.18 O poder dos profissionais da saúde sobre ao paciente, é evidente:“esse paciente que 
nós vamos internar, nós vamos mandar pra Campos do Jordão, ele, nós pedimos o 
supervisionado e ele não aceitou”.  
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ENTREVISTA 15 TRABALHADOR AE 

15.1 Os profissionais prestam concurso com cargos inferiores a sua formação 
(farmacêutica-auxiliar de enfermagem). 

15.2 Lidar com paciente de tuberculose não é fácil. 

15.3 Os trâmites burocráticos: (assinar impressos e ir à unidade de saúde) irritam o paciente 
com tuberculose. 

15.4 Não há mecanismo de comunicação entre as unidades de saúde que permita fazer 
controle, se o paciente recebe medicação em mais de uma unidade de saúde. 

15.5 O medicamento é entregue na farmácia, mediante prescripção médica. 

15.6 Lidar com doente de tuberculose exige muita “sensibilidade”, em função das 
características dos doentes. 

15.7 O deslocamento do doente de seu domicilio à UBS é considerada como desvantagem 
do tratamento supervisionado. 

15.8 O morador de rua deve fazer tratamento supervisionado. 

15.9 Os doentes com tuberculose sentem receio de que as pessoas saibam que tem a 
doença. 

15.10 É vantagem do DOTS ser acompanhada de perto pelo profissional de saúde. 

15.11 A enfermeira realiza as funções administrativas da DOTS, como entrega do vale 
transporte, supervisão das atividades da auxiliar de enfermagem, informes da 
vigilância epidemiológica, etc. 


