
1 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Silva de Oliveira Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE USUÁRIOS COM TUBERCULOSE:  

UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

2014 

 



2 

 

 

 

 

 

Amanda Silva de Oliveira Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE USUÁRIOS COM TUBERCULOSE:  

UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva, da 

linha Planejamento, Educação e Avaliação em 

Saúde, do Instituto de Saúde da Comunidade, da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Saúde 

Coletiva. 

 

 

 

 

 

 

Orientadores: Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino  

  Profª Drª Virginia Dresch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói – RJ 

2014 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P654 

 

Pinheiro, Amanda Silva de Oliveira 

   Itinerários terapêuticos de usuários com 

tuberculose: uma perspectiva de gênero / Amanda 

Silva de Oliveira Pinheiro. – Niterói, 2014. 

 104 f. 

 

Orientador: Marcos Paulo Fonseca Corvino  

Co-Orientador: Virginia Dresch              

Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, 2014. 

 
   

1. Tuberculose. 2. Terapêutica. 3. Identidade 

de Gênero. I. Titulo.  

                                  

                                    CDD 614.542  



4 

 

Amanda Silva de Oliveira Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE USUÁRIOS COM TUBERCULOSE:  

UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva, da 

linha Planejamento, Educação e Avaliação em 

Saúde, do Instituto de Saúde da Comunidade, da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Saúde 

Coletiva. 

 

 

Aprovada em 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino 

Universidade Federal Fluminense 

Orientador 

 

______________________________________________ 

Profª Drª Virginia Dresch 

Universidade Federal Fluminense 

Orientadora 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Clemax Couto Sant'Anna 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Ivia Maksud 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

   

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu amado avô José 

Joaquim da Silva (in memoriam) pelo amor, apoio 

incondicional e incentivo em todos os momentos da 

minha vida. 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço a Deus, por estar sempre comigo, e por ter me dado forças para realizar este sonho 

tão desejado.  

À minha Família, “meu porto seguro”, meus maiores incentivadores, sempre apoiando e 

torcendo por mim. 

Ao meu amado Marcos Vinicius, pela companhia na minha trajetória de vida, por sua 

generosidade, e estímulo para que eu realizasse o mestrado.  

Aos meus orientadores, Prof. Marcos Corvino e Profª Virginia Dresch, pela dedicação e 

paciência com que me orientaram, contribuindo para o meu crescimento profissional. 

Aos Professores Afrânio Kritski, Clemax Sant’Anna, Ivia Maksud e Maria Martha de 

Luna Freire, pelas contribuições no momento da qualificação.  

Aos sujeitos da pesquisa, que confiaram no projeto e concordaram em participar desta 

investigação acadêmica.  Sem vocês seria impossível o desenvolvimento deste trabalho. 

À equipe do Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose Professor Mazzini Bueno, 

em especial, a Karla, que compreendeu a importância e facilitou a coleta do material 

empírico.  

Aos amigos e amigas do curso de Mestrado em Saúde Coletiva do PPGSC/UFF, pelo 

nosso fraterno convívio, em especial, a Annabelle Modesto, pela amizade e encorajamento 

nos momentos de desânimo. 

À equipe da Gerência de Pneumologia Sanitária da SES/RJ, com quem aprendi muito 

durante meus anos de trabalho. 

Por fim, a todos que colaboraram com a realização desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

http://www.uff.br/saudecoletiva/index.php/programa/corpo-docente/64-maria-martha-de-luna-freire
http://www.uff.br/saudecoletiva/index.php/programa/corpo-docente/64-maria-martha-de-luna-freire


7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
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RESUMO 

 

Os dados epidemiológicos apontam que a tuberculose representa um grave problema 

mundial de saúde pública.  O Brasil encontra-se entre os 22 países que possuem 80% da carga 

mundial desta doença, fato que torna a política de controle da tuberculose desenvolvida pelo 

Sistema Único de Saúde importante.  Esta pesquisa tem por objetivo identificar os Itinerários 

Terapêuticos de homens e mulheres com tuberculose pulmonar no sentindo de descrever a 

trajetória assistencial na busca por cuidado até o atendimento no Centro de Atenção e 

Investigação da Tuberculose Professor Mazzini Bueno, considerando os atravessamentos de 

gênero envolvidos no processo saúde-doença.  Para o alcance dos objetivos propostos, a 

pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, utilizando-se da estratégia da 

História de Vida.  Foi dado destaque para a etapa da vida dos participantes após o surgimento 

dos sintomas da tuberculose pulmonar.  A coleta de dados resultou da observação participante 

e das entrevistas abertas efetuadas com 12 participantes, sendo 06 (seis) homens e 06 (seis) 

mulheres com tuberculose pulmonar.  O material obtido nas entrevistas foi submetido à 

análise de conteúdo, aplicando-se a modalidade temática.  A discussão dos dados foi feita a 

partir de três categorias listadas na realização da pré-análise do material coletado, que são: a 

perspectiva de gênero e o cuidado; a tuberculose na percepção de homens e mulheres; e 

percepções dos participantes sobre a atenção à pessoa com tuberculose.  Pode-se evidenciar, 

nas análises, a ideia da centralidade do cuidado na mulher, a interferência das mulheres 

cuidadoras na trajetória assistencial de homens com TB, a falta de informações adequadas 

sobre esta doença por homens e mulheres antes de iniciarem o tratamento, e que os homens 

demonstraram maior preocupação frente a possibilidade de perder a fonte de renda por causa 

da doença.  Ressaltamos a necessidade de fortalecer a perspectiva de gênero na saúde pública, 

especialmente na política nacional de controle da tuberculose, evidenciando as diferentes 

necessidades dos homens e das mulheres, respondendo assim apropriadamente às 

necessidades de saúde de cada grupo, visando à promoção da saúde, assegurando que homens 

e mulheres tenham a mesma oportunidade de gozar uma boa saúde. 
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ABSTRACT 

 

Epidemiological data indicate that TB is a serious global public health problem. The 

Brazil is among the 22 countries that have 80 % of the global burden of this disease, a fact 

that makes the political control of tuberculosis developed by major Health System. This 

research aims to identify the Therapeutic Itineraries of men and women with pulmonary 

tuberculosis in describing the feeling assistencial in seeking care until the service at the 

Center for Tuberculosis Care and Research Professor Mazzini Bueno, considering the gender 

crossings involved in the process health and disease. To achieve the proposed objectives, the 

research was developed through a qualitative approach, in view of the methodology that best 

suited their reality, using the Life History Strategy. Emphasis on the stage of life of the 

participants was given after the onset of symptoms of pulmonary tuberculosis. Data collection 

resulted from participant observation and open interviews conducted with 12 participants, six 

(06) men and six (06) women with pulmonary tuberculosis. The material obtained in the 

interviews was subjected to content analysis, applying the thematic. The discussion of the 

data was taken from three categories listed in conducting previous analysis of the collected 

material, which are: a gender perspective and care; tuberculosis in the perception of men and 

women, and participants' perceptions about attention to the person with tuberculosis. Can be 

evidenced in the analyzes, the idea of the centrality of care in women, the interference of 

women caregivers in care trajectory men with TB, lack of adequate information on this 

disease for men and women before starting treatment, and that men demonstrated greater 

concern facing the possibility of losing a source of income because of illness. We stress the 

need to incorporate a gender perspective in public health, especially in national TB control 

policy, highlighting the different needs of men and women, thus responding appropriately to 

the health needs of each group in order to promote health, ensuring that men and women have 

the same opportunity to enjoy good health. 

 

 

 

Keywords: Tuberculosis; Gender; Therapeutic Itinerary 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 O estudo a seguir objetiva identificar os Itinerários Terapêuticos de seis homens e seis 

mulheres com tuberculose pulmonar, no sentindo de descrever a trajetória assistencial na 

busca por cuidado até o atendimento no Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose 

Professor Mazzini Bueno.  Nesta lógica, o estudo visa apreender como estes homens e estas 

mulheres conseguiram ter suas necessidades relativas ao processo saúde-doença atendidas, 

apresentando como eixo norteador para a discussão os atravessamentos de gênero envolvidos 

neste processo. 

 Assim, é interessante ressaltar que o presente estudo utiliza-se do termo gênero para 

indicar as relações sociais entre os sexos, abandonando categoricamente as explicações 

biológicas, e considerando que as identidades subjetivas de homens e de mulheres são 

criações sociais (SCOTT, 1995). No estudo assume-se o posicionamento de desprezar a 

perspectiva meramente biológica, debruçando-se na perspectiva social e cultural. 

 A tuberculose (TB a partir de agora) é uma doença infecciosa e contagiosa, causada 

pela micobactéria denominada de Mycobacterium tuberculosis como a principal 

representante.  Uma pessoa saudável tem o risco de ser contaminada pela transmissão aérea 

por meio da tosse, espirros e, eventualmente, da fala, por eliminação de partículas infecciosas 

contendo a micobactéria (DANIEL; BATES; DOWNES, 1994).  A infecção evolui para 

doença, com maior frequência nos dois primeiros anos após o contágio. A forma de doença 

mais comumente encontrada é a pulmonar, desta espera-se que 64% sejam bacilíferas, logo 

contagiantes.  Esta é uma doença grave, mas se o tratamento for realizado de forma correta 

ela é curável em praticamente 100% dos casos novos (BRASIL, 2002). 

 O tratamento é feito à base de antibióticos, com duração de aproximadamente seis 

meses, sendo imprescindível que este não seja interrompido. As medicações são distribuídas 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Embora prevenível e tratável com medicamentos 

de baixo custo e alta eficácia, a tuberculose vem apresentando agravamento com repercussões 

nos níveis de saúde e na mortalidade de populações (PAIXÃO; GONTIJO, 2007). Considera-

se que a pessoa não seja infectante após 15 dias do início do tratamento se houver melhora 

clínica, não houver história pregressa de tratamento e outros riscos conhecidos de resistência 

(BRASIL, 2011). 

 Os dados epidemiológicos apontam que a tuberculose representa um grave problema 

mundial de saúde pública.  As estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o 

ano de 2012 expõem a relevância da magnitude deste problema, indicando que cerca de 8,6 
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milhões de pessoas desenvolveram a doença, e que 1,3 milhões de pessoas morreram de TB 

(WHO, 2013). 

 O Brasil encontra-se entre os 22 países que possuem 80% da carga mundial de 

tuberculose (WHO, 2013). Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

apontam que no ano de 2012, a região Sudeste do Brasil, foi a maior responsável pelos casos 

novos bacilíferos, apresentando uma proporção de 44,1%, evidenciando uma taxa de 

incidência de 40,7/100.000 habitantes (SINAN NET, 2013).  

 Em 2010, no Brasil, em relação à variável sexo, observa-se que a tuberculose afetou 

principalmente o sexo masculino, sendo responsável por 64,8% dos casos novos.  Ainda neste 

ano, em relação à tuberculose observa-se uma taxa de mortalidade de 2,4 mortes por 100.000 

habitantes, sendo os homens responsáveis por mais de 70% dos óbitos no período.  Entre os 

anos de 2003 e 2012, o percentual de cura para o tratamento da tuberculose no país 

evidenciou que as mulheres curaram mais que os homens apresentando um percentual médio 

de 71,2% para 66,1% respectivamente, e em relação ao abandono do tratamento observa-se 

que os homens tiveram um abandono médio de 9,1%, à medida que as mulheres apresentaram 

o percentual de abandono médio de 6,5% (SINAN NET, 2013). 

 Corroborando com os dados nacionais, no Estado do Rio de Janeiro, em 2012, a taxa 

de mortalidade por tuberculose segundo o sexo foi de 73% para os homens.  Este Estado é 

dividido de forma político-administrativa em 9 regiões de saúde, tendo a Região 

Metropolitana II como uma delas.  Nesta Região, entre os anos de 2003 e 2012, a série 

temporal dos casos novos por sexo aponta uma variação no período de 66,1% para os homens 

e 35,3% para as mulheres, já a série temporal de cura apresenta o percentual médio de 78,7% 

para as mulheres e 69,8% para os homens (SINAN NET, 2013). 

 Frente a este cenário, no qual se percebe que o número de casos novos do sexo 

masculino predomina por todo o período, porém inversamente, verifica-se o percentual de 

cura onde se observa a predominância do sexo feminino, a proposta do estudo é identificar a 

percepção dos homens e das mulheres sobre a tuberculose e a assistência prestada, assim 

como conhecer os impasses e as possibilidades da assistência ao usuário por meio dos 

itinerários terapêuticos.  Neste sentido, buscamos descrever como os homens e as mulheres se 

comportam mediante as dificuldades e as facilidades encontradas durante esta trajetória.  

 Por dificuldades, entendem-se como todos os obstáculos encontrados pelas pessoas 

com tuberculose na busca por cuidado para a sua saúde, ou seja, todas as ações promovidas 

voluntária e/ou involuntariamente pelas unidades de saúde e/ou profissionais destas unidades 

que dificultam o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E por facilidades, entendem-se como 

todas as ações desenvolvidas pelas unidades de saúde e/ou profissionais destas unidades, que 
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estando de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), facilitam o 

acesso ao diagnóstico e ao tratamento. 

 Cabe salientar que a escolha em utilizar o Itinerário Terapêutico para identificar a 

trajetória dos homens e das mulheres na busca por cuidado para a saúde provém da 

sensibilidade desta abordagem aos estudos sobre a perspectiva de gênero nos processos 

saúde-doença.  A aplicação deste instrumento facilita na apreensão de determinadas decisões 

na busca por cuidado e no conhecimento dos dispositivos de cuidados utilizados por homens 

e mulheres.  Os atravessamentos de gênero ganham uma dimensão central nesta pesquisa, 

tendo em vista que ao se deparar com a necessidade da tomada de decisões, tanto os homens 

quanto as mulheres utilizam-se das suas identidades subjetivas, sendo estas criações sociais 

(SCOTT, 1995). 

 É relevante informar que um dos fatores que orientaram a escolha por realizar este 

estudo sobre a trajetória assistencial de homens e mulheres com tuberculose pulmonar foi a 

minha experiência profissional, cujo percurso tem sido responsável pelas minhas reflexões e 

consequentes inquietações.  Por conseguinte nortearam este estudo as seguintes questões: 

Quais são os caminhos percorridos por homens e mulheres na busca por cuidados quando se 

tem tuberculose? Como os homens e as mulheres percebem a doença? Como os homens e as 

mulheres percebem a assistência prestada?  Como os homens e as mulheres se comportam 

mediante os obstáculos encontrados na busca por cuidados? Quais são os impasses 

encontrados por homens e mulheres na busca por cuidados? Há elementos voltados à 

perspectiva de gênero na Política Nacional de Controle da Tuberculose? 

 A minha primeira experiência profissional trabalhando com tuberculose foi como 

coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, do Município de Arraial 

do Cabo, entre os anos de 2004 a 2007, tendo a responsabilidade pelas ações municipais de 

controle da tuberculose.  No período de 2011 a 2013 atuei como assistente social na Gerência 

de Pneumologia Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, sendo esta 

gerência responsável pelas ações estaduais de controle da tuberculose. Atualmente minha 

inserção como assistente social se dá no Programa de Internação e Alta, do Instituto Estadual 

de Doenças do Tórax Ary Parreiras, referência estadual no atendimento de pessoas com 

tuberculose, HIV e coinfecção tuberculose/HIV, conciliando à motivação de trabalhar e 

pesquisar a respeito da temática.  
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1 RECORTE DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 

1.1 Tuberculose: um problema de saúde pública 

 

 A tuberculose (TB) representa um grave problema mundial de saúde pública. A 

relevância da magnitude deste problema pode ser observada na estimativa da Organização 

Mundial de Saúde para o ano de 2012, na qual cerca de 8,6 milhões de pessoas 

desenvolveram a doença, destes 1,3 milhões morreram de TB, sendo 320 mil mortes entre as 

pessoas com tuberculose e HIV positivas. Dados de 2012, segundo a OMS, mostram que a 

razão de casos novos notificados entre homens e mulheres foi de 1.7 casos dentre os 22 países 

de maior número de casos. Enquanto, a razão entre homens e mulheres foi de 2.0 no Brasil. 

Entretanto, cabe salientar que a OMS afirma que são necessários esforços para melhorar a 

notificação de todos os casos classificados por sexo (WHO, 2013). 

 O Brasil encontra-se entre os 22 países que possuem 80% da carga mundial de 

tuberculose, ao lado de países como o Camboja, Etiópia, Quênia, Moçambique e Zimbábue. 

Observa-se nos dados da OMS que o Brasil está entre os cinco países com quase 50% dos 

casos mundiais de tuberculose (WHO, 2013). Em 2010, no país, foram notificados 71930 

(SINAN NET, 2013) casos novos, correspondendo a um coeficiente de incidência de 37,7 por 

100 mil habitantes (SINAN NET, 2013). O país encontra-se na 17
a
 posição em número de 

casos entre os 22 países de alta carga, e em relação ao coeficiente de incidência está na 111
a
 

posição mundial (BRASIL, 2013). 

 Ao verificarmos o percentual de óbitos por doenças infecto-parasitárias, de acordo 

com os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) para o ano de 2010, a 

tuberculose foi a 4
a
 causa de morte, representando 9,5% do total, sendo superada pela 

septicemia (26,6%), HIV (24,9%) e Doença de Chagas (10,0%).  Dentre as doenças 

infecciosas definidas nos pacientes com AIDS, a tuberculose é a 1
a
 causa de morte (MS/SIM, 

2013). 

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

para o ano de 2012, o percentual de casos novos bacilíferos de TB para as regiões Sudeste, 

Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste foi de 44,1%, 27,1%, 12,3%, 11,7% e 4,7% por 100 mil 

habitantes, respectivamente. Os dados apresentados chamam a atenção para fato da TB ser 

uma doença associada aos centros urbanos. Nascimento (1997) em seu trabalho de análise 

sobre a tuberculose na cidade do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX 

sinalizou a doença como um problema de saúde dos centros urbanos. A tuberculose está 
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relacionada à geografia e às condições de vida das cidades, pois o adensamento populacional 

e fatores relacionados à infraestrutura tornam os habitantes dos grandes centros urbanos mais 

vulneráveis à doença. 

A taxa de incidência, por 100.000 habitantes, no Brasil diminuiu em média 1,4% ao 

ano durante o período de 2001 a 2010 (MS/SINAN, 2013). Esta redução não ocorreu de 

maneira uniforme ao longo do período, entre regiões do país, onde em 2001, as regiões Norte 

e Nordeste apresentaram as maiores taxas de incidência no país, 51,2 e 46,0 por 100.000 

habitantes respectivamente. Em 2010, a região Norte apresentou a maior taxa de incidência 

no país (45,7/100.000 habitantes), seguida pelo Sudeste (40,7/100.000 habitantes). Com 

relação à variável sexo, observa-se que a tuberculose afetou predominantemente o sexo 

masculino, sendo responsável por 63,9% (47.133) do total de novos casos em 2001, 

aumentando gradualmente a proporção até chegar a 64,8% (47.546) em 2010 (SINAN NET, 

2013). 

O Brasil tem experimentado um declínio médio anual na taxa de mortalidade por 

tuberculose de 2,9 por 100.000 habitantes, entre 2001 a 2010. No ano de 2010, a taxa de 

mortalidade por tuberculose foi de 2,4 mortes por 100.000 habitantes, e quando comparados 

por sexo os homens são responsáveis por mais de 70% dos óbitos no período (SINAN NET, 

2013).  

O percentual de cura do tratamento para a TB no Brasil, no período de 2003 a 2012, 

demonstrou que as mulheres curaram mais que os homens com percentual médio de 71,2% 

para 66,1% respectivamente, assim como o percentual de abandono do tratamento onde os 

homens apresentaram um abandono médio de 9,1% enquanto as mulheres tiveram o 

percentual de abandono médio do tratamento de 6,5% (SINAN NET, 2013). 

A taxa de incidência, por 100.000 habitantes, no Estado do Rio de Janeiro vem 

reduzindo ao logo dos anos, no período de 2003 a 2012, variando de 87,8 para 72,0 (Figura 

01). O Estado vem declinando da mortalidade por tuberculose de 6,0 para 4,8 por 100.000 

habitantes, entre 2003 a 2012. No ano de 2012, a taxa de mortalidade por tuberculose 

segundo o sexo, foi de 73% para os homens (SINAN NET, 2013). 

O Estado do Rio de Janeiro está divido de forma político-administrativa em 9 regiões 

de saúde, sendo elas: Região Metropolitana I, Região Metropolitana II, Região Baixada 

Litorânea, Região Serrana, Região Noroeste, Região Norte, Região do Médio Paraíba, Região 

Centro-Sul, Região da Baía da Ilha Grande. A Região Metropolitana II, cenário do nosso 

estudo, é composta pelos municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, 

Silva Jardim e Tanguá. 
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Figura 01 – Taxa de incidência de TB no Estado Rio de Janeiro, 2003 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro/ Sinan, 2013. 
 

A situação da Região Metropolitana II não é diferente da realidade do Brasil e do 

próprio Estado do Rio de Janeiro. O percentual de casos novos de TB nesta região no ano de 

2012 apresentou, como principal carga de doença, o município de São Gonçalo, responsável 

por 57,4% (508) dos casos seguido por Niterói com 26,5% (305). As taxas de incidência no 

período de 2003 a 2012 variaram de 87,8 a 72,0 para o Estado do Rio de Janeiro, e 69,0 a 

44,2 por 100 mil habitantes para a Região Metropolitana II.  

O percentual dos casos novos por sexo, na Região Metropolitana II, variou no período 

de 66,1% para os homens e 35,3% para as mulheres no período de 2003 a 2012 (Figura 02). 

 

Figura 02 - Percentual de casos novos de TB por sexo, Região Metropolitana II, Rio de 

Janeiro, 2003 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro/ Sinan, 2013. 
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O percentual de cura no período de 2003 a 2012 seguiu o mesmo padrão nacional, 

demonstrando que as mulheres curam mais que os homens com percentual médio de 78,7% 

contra 69,8% respectivamente, assim como o percentual de abandono do tratamento onde os 

homens apresentaram um abandono médio de 11,9% enquanto as mulheres foram de 7,8% 

(Figura 03). Já ao comparar o percentual de óbitos por sexo os homens são responsáveis por 

mais de 75% (156), enquanto as mulheres 25% (51) dos óbitos no período (Figura 04).  

 

Figura 03 - Percentual de cura e abandono de casos novos de TB bacilíferos, Metropolitana 

II, Rio de Janeiro, 2003 a 2012. 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro/ Sinan, 2013. 

 

 

Figura 04 - Percentual de óbitos de TB por sexo, Região Metropolitana II, Rio de Janeiro, 

2003 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro/ Sinan, 2013. 
 

No que concerne à Região Metropolitana II percebemos que o número de casos novos 

do sexo masculino predomina por todo o período, e inversamente no que diz respeito ao 

percentual de cura dos casos novos verificamos a predominância do sexo feminino. As 
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mulheres abandonam menos o tratamento do que os homens e o percentual de homens que 

vão a óbito devido à doença é maior durante toda a série histórica. Os indicadores da situação 

da tuberculose em homens e mulheres, no período de 2003 a 2012, demonstram a relevância 

do tema abordado neste estudo. 

 

 

1.1.1 Programa de Controle da Tuberculose: desenhando o marco lógico 

 Como afirmam Hijjar et al. (2007, p. 51), “a TB é parte da história da sociedade 

brasileira”. Assim, é de suma importância historicizar a tuberculose no Brasil, desenhando o 

marco lógico da organização das ações de controle da doença. A execução, ou não, das ações 

de controle da tuberculose com qualidade e garantia de acesso é um dos fatores que 

contribuem para o cenário da doença. Nessa perspectiva construímos o Quadro 01 para 

destacar alguns aspectos importantes da história da TB no país, mas é importante salientar 

que não temos a pretensão de apresentar todas as ações brasileiras desenvolvidas no combate 

à tuberculose. 

 No início do século XX constatamos a ausência do poder público nas ações de 

controle da tuberculose, fato que impulsionou as ações da sociedade civil e de médicos 

motivados por princípios como o da solidariedade.  Em 1900, foi criada a Liga Brasileira 

Contra a Tuberculose (LBCT), atual Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), no Rio de Janeiro. 

Essa instituição foi importante para disseminação e uso das ideias de combate à tuberculose, 

desempenhando atividades preventivas e desenvolvendo trabalhos assistenciais (HIJJAR et 

al., 2007).  No Quadro 1 são apresentados os principais acontecimentos no tratamento da 

tuberculose, desde o final do século XIX até os dias atuais. 

  

Quadro 01: Acontecimentos Relevantes para o Controle da Tuberculose 

 

PERÍODO ACONTECIMENTO 

3.700 a 1.000 a.C. - Múmias bem preservadas, que datam o período assinalado, forneceram a primeira 

evidência segura de tuberculose.
4 

A partir de 1500 - Portugueses e jesuítas introduzem a TB no Brasil.
1, 2 

1733 - Pierre Dasault afirmou que a TB se transmitia pelo escarro.
4 

1882 - Robert Koch descobre o Mycobacterium tuberculosis.
3, 5

 

- Carlos Forlanini cria a colapsoterapia médica pelo pneumotórax artificial.
4 

1890 - Robert Koch informou no XI Congresso Médico Internacional, em Berlim, a 

descoberta de uma substância que posteriormente ficou conhecida como 

tuberculina.
4 

1900 - Criou-se a Liga Brasileira Contra a Tuberculose (LBCT).
5 



23 

 

1902 - A LBCT criou o primeiro dispensário, Dispensário Azevedo de Lima.
3 

1907 - Oswaldo Cruz apresenta o Plano de Ação Contra a Tuberculose, obtendo pequeno 

impacto frente à doença.
1, 3 

1908 - Von Pirquet demonstrou a importância da tuberculina para o diagnóstico na 

infecção tuberculosa.
4 

1920 -Criou-se o Departamento Nacional de Saúde Pública, dando início a uma maior 

intervenção do Estado no combate à tuberculose, instituindo a Inspetoria de 

Profilaxia da Tuberculose.
2, 3 

1927 - Criou-se o Preventório Rainha Dona Amélia, sendo o primeiro preventório 

destinado aos filhos de pessoas com tuberculose.
3
 

- Criou-se o Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose, na Bahia.
5
 

- Arlindo de Assis realizou a primeira vacinação com BCG oral no Brasil.
2, 3 

1930 - O presidente Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública.
5
 

- Clementino Fraga introduziu o ensino da tisiologia no currículo da Faculdade 

Nacional de Medicina.
3 

1940 - O Ministro Gustavo Capanema instituiu o Plano Federal de Construção dos 

Sanatórios.
1,
 
2 

1941 - Criou-se o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT).
1, 2, 3, 5 

1944 - A estreptomicina foi descoberta.
3 

1946 - Criou-se a Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT).
1, 2, 3, 5

 

- O ácido para-amino-salicílico foi descoberto.
3 

1952 - Foi descoberta a ação da isoniazida contra o bacilo da tuberculose.
3 

1953 - Instituiu-se o Ministério da Saúde.
6 

1957 - Criou-se o Dispensário Mazzini Bueno, atual Centro de Atenção e 

Investigação da Tuberculose Mazzini Bueno, cenário do nosso estudo (Anexo 

1). 

1962 - A Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) introduziu a estratégia 

do tratamento supervisionado. 
2, 6 

1970 - Criou-se a Divisão Nacional de Tuberculose (DNT) em substituição ao SNT.
1, 5 

1971 - Criou-se a Central de Medicamentos (CEME).
2 

1973 - Implantou-se a vacinação com BCG intradérmica.
2 

1974 - Criou-se a Rede Nacional de Laboratórios de Tuberculose.
3 

1975 - Lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento, dando início a 

implementação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT).
5 

1976 - Tornou-se obrigatória a vacinação com BCG para menores de um ano de idade.
1
 

- Criou-se a Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária (DNPS) em substituição a 

DNT. 
1, 5 

1979 - Introduziu-se o esquema terapêutico de curta duração.
1, 2 

1981 - As Secretarias Estaduais de Saúde (SES) assumiram a execução das ações para o 

controle da tuberculose.
1 

1986 - Foi criado o Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF).
6 

1988 - Criou-se o Sistema Único de Saúde. 

1990 - Extinguiu-se da Campanha Nacional de Combate à TB.
6
 

- A DNPS foi substituída pela Coordenação Nacional de Pneumologia Sanitária 

(CNPS), subordinada à FUNASA.
2 

1993 - A OMS declarou a TB como estado emergência mundial.
3
 

- A estratégia DOTS foi recomendada pela OMS.
7 

1996 - Implementou-se Plano Emergencial para Controle da Tuberculose.
2 
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1998 - Lançou-se o Plano Nacional de Controle à Tuberculose, em substituição ao Plano 

Emergencial para Controle da Tuberculose.
2, 8

 

- A Resolução do Conselho Nacional de Saúde n
o
 284, de 6 de agosto de 1998, 

declarou que a tuberculose é um problema prioritário de saúde no Brasil. 

2000 - Lançou-se o Plano Nacional de Mobilização para eliminação da Hanseníase e 

Controle da Tuberculose em Municípios Prioritários por meio da Atenção Básica. 

- Lançou-se o Plano Estratégico para Implementação do Plano de Controle da 

Tuberculose no Brasil, no Período de 2001-2005. 

- Aprovou-se a Declaração do Milênio das Nações Unidas, dando origem aos 8 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
9 

2002 - Lançou-se o Manual Técnico para o Controle da Tuberculose. 

2006 - Lançou-se o Plano Estratégico para o Controle da Tuberculose, Brasil 2007-2015. 

2011 - Lançou-se o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no 

Brasil. 

- Lançou-se o Protocolo de Enfermagem – Tratamento Diretamente Observado 

(TDO) da Tuberculose na Atenção Básica. 

FONTE: 1) RUFFINO-NETTO, 1999; 2) RUFFINO-NETTO, 2002; 3) HIJJAR et al, 2007; 4) ROSEMBERG, 

1999; 5) FERNANDES, 1993; 6) RUFFINO-NETTO, 1999a; 7) WHO, 2009; 8) BRASIL, 1998 9) ONU, 2000 
 

 

Em 1902, a LBCT criou o seu primeiro dispensário, conhecido como Dispensário 

Azevedo de Lima, que possuía como objetivo o desenvolvimento das ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da tuberculose (FERNANDES, 1993). Houve o surgimento de 

outras Ligas que desenvolviam trabalhos voltados ao combate à tuberculose, temos como 

exemplo a Liga Paulista Contra a Tuberculose. A LBCT foi a única instituição, no Rio de 

Janeiro, a desenvolver suas atividades contra a tuberculose até a década de 20. Desta forma, 

verificamos que foi de responsabilidade das Ligas à iniciativa ao combate da tuberculose.  

 A primeira tentativa da resposta governamental voltada às necessidades das pessoas 

com TB foi apresentada por Oswaldo Cruz, em 1907, e propunha implementar medidas 

profiláticas por meio de um Plano de Ação Contra a Tuberculose, essa proposta teve pequeno 

impacto (RUFFINO-NETTO, 1999; RUFFINO-NETTO, 2002; HIJJAR et al., 2007). 

Somente em 1920, na Reforma Carlos Chagas, com a criação do Departamento Nacional de 

Saúde Pública, instituiu-se a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, considerado o primeiro 

órgão governamental de controle da TB, na qual objetivava o diagnóstico e tratamento da 

doença (RUFFINO-NETTO, 2002; HIJJAR et al., 2007). 

 O médico bacteriologista Arlindo de Assis, em 1927, desenvolveu a vacina anti-TB e 

realizou a primeira vacinação com BCG oral em recém-nascidos. A vacina foi desenvolvida 

pelo médico na LBCT (RUFFINO-NETTO, 2002; HIJJAR et al., 2007). No que se refere ao 

âmbito acadêmico, em 1930 o professor Clementino Fraga inseriu o estudo da tisiologia no 

currículo da Faculdade Nacional de Medicina, desenvolvendo recursos humanos e 

produzindo conhecimento acerca da TB (HIJJAR et al., 2007). 

 No século XIX foi difundida a ideia de que as pessoas com tuberculose deveriam ser 
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tratadas em instituições fechadas, onde deveriam permanecer para o tratamento. Contudo, no 

Brasil, na década de 20 e 30, era grande a falta de leitos destinados às pessoas acometidas por 

essa doença. Desta forma, o governo do Rio de Janeiro, perante a falta de leitos hospitalares, 

utilizou-se de abrigos formados por casarões em bairros populares para hospedar as pessoas 

com tuberculose. No período, o objetivo principal dos leitos era assegurar o isolamento da 

pessoa com TB, protegendo a coletividade (ROSEMBERG, 1999). 

 O Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado em 1930, após a chegada de 

Getúlio Vargas à presidência do Brasil. A década de 30 foi marcada pela incorporação de 

novas tecnologias ao tratamento da pessoa com TB, tais como: a abreugrafia, a baciloscopia e 

o pneumotórax (FERNANDES, 1993). A inserção dessas novas tecnologias revolucionou a 

metodologia da luta contra a tuberculose. Ainda nesse período observou-se a ampliação da 

rede de dispensários dando início ao plano de ao menos um sanatório por Estado brasileiro 

(HIJJAR et al., 2007).   

 Em 1940, o Ministro Gustavo Capanema instituiu o Plano Federal de Construção dos 

Sanatórios (RUFFINO-NETTO, 2002). Esse plano foi ao encontro das ideias do professor e 

médico Barros Barreto, para quem a principal ameaça sanitária do país deveria ser contida 

por meio da formação de uma rede de sanatórios federais (CARVALHO, 2010).  Assim, surge 

o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT) em 1941, com o intuito de estudar os problemas 

relativos à TB e ao desenvolvimento das ações profiláticas e assistenciais (RUFFINO-

NETTO, 2002; HIJJAR et al., 2007).  

 No entanto, para Hijjar et al. (2007) foi no ano de 1946 que ocorreu o grande 

acontecimento do período com a criação da Campanha Nacional Contra a Tuberculose 

(CNCT), apresentando a proposta de maior intervenção do Estado nas questões sociais. A 

CNCT tinha como objetivos: coordenar todas as atividades de controle da doença, ou seja, 

coordenar as atividades governamentais e privadas de combate à TB; padronizar a orientação 

nacional; propor a descentralização dos serviços; e realizar o cadastramento torácico da 

população (RUFFINO-NETTO, 2002). A atuação da CNCT se dava nos 66 municípios 

responsáveis por 80% dos casos de óbitos relacionados à doença (HIJJAR et al., 2007). 

 Na década de 40 foi introduzido os agentes quimioterápicos anti-TB ao tratamento das 

pessoas com a doença. De acordo com Ruffino-Netto (2002) com o advento dos 

tuberculostáticos obteve-se a modificação na tendência da mortalidade por TB. Porém, o 

entusiasmo inicial com os resultados deu espaço ao desapontamento com o surgimento das 

altas taxas de resistência bacteriana. Esses resultados incentivaram estudos internacionais que 

indicavam a eficácia de regimes de tratamento, estabelecendo o primeiro esquema de 

tratamento, que foi reconhecido nos Estados Unidos e utilizado no Brasil (HIJJAR et al., 
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2007).  

   Em 1953, o presidente Getúlio Vargas promoveu uma reforma que culminou na 

criação do Ministério da Saúde (MS). O novo ministério absorveu o Departamento Nacional 

de Saúde, e como consequência, os serviços a ele vinculados, tais como o SNT (RUFFINO-

NETTO, 1999a).   

 No ano de 1958 o diretor do SNT, Dr. Lourival Ribeiro, concedeu entrevista à 

Imprensa Popular afirmando que “a solução do problema da tuberculose não está apenas no 

internamento dos enfermos, só sendo possível fazer diminuir a incidência da doença, entre 

nós, construindo bons dispensários e sanatórios”. Na entrevista foram elencadas as obras 

realizadas pelo SNT no ano de 1957, das quais podemos destacar a criação do Dispensário 

Mazzini Bueno, atual Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose Professor Mazzini 

Bueno, cenário do nosso estudo (Anexo 01). 

 A CNCT, em 1961, convocou as autoridades governamentais e os profissionais a 

apoiar seu programa, que incluía dentre outras ações o reconhecimento da quimioterapia no 

tratamento, o desenvolvimento da cirurgia torácica, o estímulo à pesquisa científica e a 

formação de recursos humanos. A década de 60 foi assinalada pela obrigatoriedade da 

vacinação BCG, pela oferta gratuita do diagnóstico e tratamento da doença, e por englobar a 

tuberculose no rol das doenças de notificação compulsória (HIJJAR et al, 2007). 

 Em 1962 a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), do Brasil, 

introduziu a estratégia do tratamento supervisionado, com a supervisão da tomada da 

medicação realizada pela enfermagem. Até o ano de 1981 a estratégia conseguiu ser 

implementada em todas as unidades da Fundação, no entanto os serviços de saúde da SESP 

não cobriam a totalidade do território nacional (RUFFINO-NETTO, 1999a; RUFFINO-

NETTO, 2002). 

 Algumas mudanças foram necessárias nos esquemas terapêuticos até culminar no 

esquema de curta duração, seis meses, introduzido no ano de 1979 (RUFFINO-NETTO, 

2002).  O Brasil além de ter sido o primeiro país a padronizar o esquema de curta duração, 

disponibilizava de forma gratuita a entrega desses esquemas em todos os níveis de saúde 

(HIJJAR et al., 2007). A disponibilização da medicação era de responsabilidade da Central de 

Medicamentos (CEME), que foi criada em 1971 com o objetivo de fornecer tuberculostáticos 

à totalidade das pessoas com TB no país (RUFFINO-NETTO, 2002).  

 A Divisão Nacional de Tuberculose (DNT) foi criada em 1970 em substituição ao 

SNT.  Posteriormente, em 1976, a DNT foi substituída pela Divisão Nacional de Pneumologia 

Sanitária (DNPS), tendo enfraquecidos os poderes e autonomia outorgados a DNT 

(RUFFINO-NETTO, 1999). A DNPS ampliou suas atividades para além da tuberculose, 
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abarcando outras pneumopatias atribuídas como de interesse da Saúde Pública 

(FERNANDES, 1993). 

 O ano de 1975 teve como marco o lançamento do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que englobava na sua essência o controle da TB, dando início a 

implementação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) (FERNANDES, 

1993). O Plano incluiu o PNCT no financiamento do Ministério da Saúde (MS), do Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) e das Secretarias Estaduais 

de Saúde (SES). A composição dos diferentes níveis governamentais possuiu como um dos 

seus objetivos a redução da morbidade e mortalidade vinculadas à TB (RUFFINO-NETTO, 

1999; RUFFINO-NETTO, 2002). 

 A execução das ações para o controle da tuberculose foi transferida às SES, em 1981, 

por meio de convênio firmado entre o MS/INAMPS/SES (RUFFINO-NETTO, 1999).  Na 

mesma década, em 1986, foi criado o Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF) 

objetivando fornecer suporte técnico-científico à DNPS e à CNCT (FERNANDES, 1993). 

 O ano de 1990 foi marcado pela extinção da CNCT e a substituição da DNPS pela 

Coordenação Nacional de Pneumologia Sanitária (CNPS), subordinada à Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA). O CRPHF assumiu o compromisso dos cursos de especialização e 

tornou-se responsável pela lotação dos funcionários provenientes da extinta CNCT.  Somente 

no ano de 1998 a CNPS retorna ao MS, subordinada à Secretaria de Políticas de Saúde (SPS) 

(RUFFINO-NETTO, 2002). 

 Em 1993, a OMS declarou a situação da TB como estado de emergência mundial e 

iniciou a recomendação da estratégia Directly Observed Treatment Short-course (DOTS).   A 

estratégia DOTS foi determinada como uma das prioridades para o controle da tuberculose. 

Essa estratégia é composta por um conjunto de práticas direcionadas ao controle da TB, 

compreendendo cinco componentes, que são (WHO, 2009): 

 

 

- Compromisso político com fortalecimento de recursos humanos e garantia de 

recursos financeiros, elaboração de planos de ação (com definição de atividades, 

metas, prazos e responsabilidades) e mobilização social; 

- Diagnóstico de casos por meio de exames bacteriológicos de qualidade; 

- Tratamento padronizado com a supervisão da tomada da medicação e apoio ao 

paciente; 

- Fornecimento e gestão eficaz de medicamentos; 

- Sistema de monitoramento e avaliação ágil que possibilite o monitoramento dos 

casos, desde a notificação até o encerramento do caso (WHO, 2009, p.8). 

 

 

 

 Apesar de o tratamento supervisionado ser um dos componentes inseridos 
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oficialmente pela estratégia DOTS e ser apresentado pela OMS como uma proposta 

inovadora, cabe enfatizar que a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública já havia 

introduzido o tratamento diretamente observado nas suas unidades no ano de 1962.   

 Sá et al. (2011) ao analisarem a implantação da estratégia DOTS sob a ótica dos 

coordenadores dos Programas de Controle da Tuberculose (PCT) de seis municípios 

prioritários da Paraíba, observaram que cinco dos municípios alcançaram a taxa de cura de 

90%. Entretanto, os autores apontaram alguns pontos negativos, dentre os quais, a 

descontinuidade do cargo de coordenador de PCT, o despreparo da equipe local, a 

precariedade da estrutura técnico-administrativa e a insuficiência da rede laboratorial. No 

Brasil a estratégia DOTS ainda encontra dificuldades para sua total implantação e garantia de 

sustentabilidade, sendo submetida ao modo da organização dos serviços de saúde e o 

compromisso político do gestor. 

 Em 1994, baseado na compreensão da tuberculose como uma emergência mundial, foi 

proposto o Plano Emergencial para Controle da Tuberculose, sendo implementado pelo 

Ministério da Saúde no ano de 1996.  O Plano tinha como objetivo ampliar as ações de 

controle da TB no território nacional por meio de atividades específicas para o controle da 

doença nos municípios prioritários, com o intuito de diminuir até o ano 1998 a transmissão do 

bacilo da TB na população.  Como objetivos específicos o Plano almejava a descoberta de 

pelo menos 90% dos casos de tuberculose existentes e a cura de no mínimo 85% dos casos 

novos descobertos. Critérios epidemiológicos foram estabelecidos no Plano para a seleção e 

inclusão dos 230 municípios considerados prioritários (BRASIL, 1999; RUFFINO-NETTO, 

2002). 

 De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n
o
 284, de 6 de agosto de 

1998, a tuberculose é um problema prioritário de saúde no Brasil, estabelecendo as seguintes 

metas para o PNCT: diagnosticar, em três anos pelo menos, 92% dos casos esperados, curar 

pelo menos 85% dos casos diagnosticados; em nove anos reduzir a incidência em pelo menos 

50%, e a mortalidade em dois terços. No mesmo ano, 1998, houve o lançamento do Plano 

Nacional de Controle à Tuberculose, em substituição ao Plano Emergencial para Controle da 

Tuberculose, respeitando as metas da Resolução n
o
 284/ 1998 e introduzindo o tratamento 

diretamente observado (RUFFINO-NETTO, 1999a). 

 Almejando a melhora na qualidade de atenção ao problema da TB, o Ministério da 

Saúde, no ano 2000, lançou o Plano Estratégico para Implementação do Plano de Controle da 

Tuberculose no Brasil, no período de 2001-2005. (BRASIL, 2000).  No ano seguinte, em 

2001, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Mobilização para eliminação da 

Hanseníase e Controle da Tuberculose em Municípios Prioritários por meio da Atenção 
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Básica.   O Plano Nacional de Mobilização propunha uma ação mobilizadora em todo o 

território nacional, tendo como um dos eixos a “mobilização técnica, política e social em 

torno das metas de Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase” (BRASIL, 2001, p. 

10). 

 O Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária (FG), instituição 

financeira internacional criada em 2001 e destinada a atrair e investir recursos financeiros 

com o objetivo de prevenir e tratar estas enfermidades, é considerado o maior financiador 

internacional de projetos nesta área.  Em 2007 o FG liberou a primeira parcela de recursos, 

por meio da FAP receptora principal, para o projeto brasileiro de controle da tuberculose, 

intitulado “Fortalecimento da Estratégia DOTS em Grandes Centros Urbanos com Alta Carga 

de Tuberculose no Brasil”.  O projeto abrangia 57 municípios brasileiros responsáveis por 

45% dos casos de tuberculose, tendo como objetivos: o fortalecimento da estratégia de 

tratamento supervisionado; o fortalecimento das atividades de mobilização social, 

informação, educação e comunicação; o fortalecimento do programa de garantia da qualidade 

laboratorial; e fortalecimento das ações de redução da coinfecção TB/HIV.  O Brasil não se 

encontra mais elegível para aplicação do Fundo Global (WHO, 2013). 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), no ano 2000, se reuniu nos Estados Unidos 

da América com representantes de 191 países, para analisar os maiores problemas mundiais.   

No encontro foi aprovada a Declaração do Milênio das Nações Unidas, que apresenta uma 

série de compromissos que deverão melhorar o destino da humanidade.  A Declaração 

estabelece os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que devem ser atingidos 

por todos os países envolvidos até 2015. A tuberculose está contemplada no 6º objetivo 

intitulado “Combater a Aids, a Malária e outras doenças”. A meta estipulava a diminuição da 

incidência da tuberculose até 2015, se comparado com os casos registrados em 1990.  

 O Plano Estratégico para o Controle da Tuberculose, Brasil 2007-2015, lançado em 

2006, direciona as suas ações de modo a cumprir os compromissos estabelecidos com os 

ODM (BRASIL, 2006). Ao compararmos os dados de 1990 e 2011, o Brasil apresentou 50% 

de redução da taxa de mortalidade e tendência de queda da taxa de incidência, atingindo essa 

meta cinco anos antes do previsto. 

 Desta forma, o PNCT, por meio da Nota Técnica n
o
 15 CGPNTC/DEVEP/SUS/MS, 

de 7 de outubro de 2011, com o intuito de intensificar as ações voltadas para o controle da TB 

no país, tendo como eixo as metas de desenvolvimento do milênio, instituiu novos critérios 

para a priorização dos municípios no controle da TB. Os novos critérios abarcam o 

contingente populacional, a taxa de incidência, a taxa de mortalidade e as capitais federativas. 

Foram considerados prioritários e incluídos na listagem 181 municípios brasileiros, a Região 
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Sudeste apresentou o maior número de municípios incluídos, sendo 21 municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, destes 3 municípios encontram-se na Região Metropolitana II, cenário da 

nossa pesquisa, que são: Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. 

 Evidenciamos que o governo brasileiro baseia suas decisões técnicas sobre o controle 

da TB nas recomendações de entidades reconhecidas, tais como a Organização Mundial de 

Saúde.  Assim, cabe salientar que no ano de 2002, a OMS apresentou a sua política sobre 

gênero com o objetivo de contribuir para a melhora da saúde dos homens e das mulheres por 

meio de pesquisas, políticas e programas de saúde que forneçam a adequada atenção às 

questões de gênero e promovam a equidade e igualdade entre homens e mulheres. As análises 

de gênero foram incluídas no trabalho da OMS no intuito de examinar as diferenças entre 

homens e mulheres, e como essas diferenças afetam os fatores de proteção e risco, o acesso a 

recursos para promover e proteger a saúde física e mental, as respostas dos sistemas e 

serviços de saúde, as condições sociais e culturais de saúde e de doença, e as manifestações, a 

gravidade e a frequência das enfermidades, assim com o impacto na saúde (WHO, 2002). 

  

 

1.1.2 A Organização da Atenção à Pessoa com Tuberculose 

 De acordo com a Lei n
o
 8.080/ 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, as ações e serviços de saúde deverão obedecer alguns princípios. Assim, 

preconiza como um dos princípios a descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo, dando ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e a 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. As esferas referidas na Lei com 

competência legalmente instituída são: a federal, a estadual e a municipal.  

 No Brasil, as ações para o controle da tuberculose são de responsabilidade do poder 

público, a atenção à pessoa com TB é prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, 

essas ações compreendem as três esferas do governo, dividindo as competências e 

respeitando a complexidade apresentada por cada esfera. 

 A Portaria n
o
 648/GM, de 28 de março de 2006, aprovou a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS).  A Política Nacional de Atenção Básica possui a Saúde da Família como 

principal estratégia organizacional de acordo com os preceitos do SUS. Com a finalidade de 

executar as ações da Atenção Básica (AB) definiu-se áreas estratégicas para atuação no 

Brasil, dentre as áreas estratégicas observamos o controle da tuberculose.  
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 Dessa forma, o PNCT e o Departamento de Atenção Básica (DAB) utilizam 

estratégias para a descentralização das ações de controle da tuberculose na atenção básica 

(BRASIL, 2011). A estratégia de descentralização das ações de controle da tuberculose para a 

Atenção Básica contribuiu para a ampliação do acesso ao diagnóstico, ao tratamento 

supervisionado, facilitou a busca ativa de casos e o controle dos contatos.  

 O PNCT é o responsável pelas ações de controle da TB na esfera federal, operando 

estratégias que objetivam ampliar e fortalecer a estratégia DOTS, evidenciando a conexão 

com programas governamentais na tentativa de ampliar o controle da tuberculose e de outras 

comorbidades.  Deste modo o PNCT, no intuito de aprimorar o planejamento e a avaliação 

das ações de controle da TB, estabeleceu a Atenção à Saúde como um dos seus componentes. 

 Abordando exclusivamente os serviços que compõem a rede ambulatorial de atenção à 

pessoa com tuberculose, no que concerne a sua organização eles estão divididos em três 

perfis de assistência: Atenção Básica, Referência Secundária e Referência Terciária.  A 

Atenção Básica responde pela busca de casos suspeitos de tuberculose por meio da Estratégia 

de Saúde da Família e das Unidades Básicas de Saúde, apresentando 16 incumbências, dentre 

as quais, realizar a busca de sintomático respiratório, oferecer o teste anti-HIV às pessoas 

com tuberculose, realizar a investigação e controle dos contatos, e realizar a vacinação BCG.  

As unidades de Referência Secundária trabalham com os casos de maior complexidade 

clínica, atuando nos casos que demandam a necessidade da elucidação diagnóstica, de 

intolerância medicamentosa e tratamento especial (BRASIL, 2011). 

 Os casos de elevada complexidade clínica devem ser encaminhados para os 

ambulatórios de referência terciária, que assumem a responsabilidade em atuar nos casos de 

resistências às drogas, micobactérias não tuberculosas. No ano de 2013, a população do 

Estado do Rio de Janeiro contou com seis unidades de referência terciária: o Centro de 

Referência Professor Hélio Fraga, o Ambulatório de Tuberculose Multirresistente do Instituto 

Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras, o Centro de Referência Augusto Guimarães, o 

Ambulatório de Tuberculose Multirresistente do Hospital Federal dos Servidores do Estado e 

o Ambulatório de Tuberculose Multirresistente do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro 

Chagas. 

 No âmbito hospitalar, focando os serviços que compõem a rede de atenção à pessoa 

com tuberculose, existem os de referência para doenças pulmonares, incluindo referência para 

internação de tuberculose, e os hospitais de internação de longa permanência para pacientes 

com tuberculose, com indicação de internação social. 

 Destacamos a organização da atenção à pessoa com tuberculose preconizada pelo 

PNCT, e seus níveis de complexidades. Entretanto, as trajetórias das pessoas com tuberculose 
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em busca de atenção para os seus problemas de saúde podem não corresponder a essa 

organização, pois as pessoas acionam o sistema de saúde por qualquer unidade.  Assim, o 

PNCT destaca a necessidade da “busca de sintomático respiratório e seu correto 

encaminhamento, mesmo em unidades que não incluam em sua rotina de atendimento, 

pacientes com a doença” (BRASIL, 2011, p. 171). 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

 

2.1 Gênero: um conceito para a análise 

 O termo “gênero”, gramaticalmente em português, diferencia pessoas do sexo 

masculino e feminino, reforçando o biologicismo.  Haraway (1999) destaca que a teoria e a 

prática feminista têm atribuído significados ao termo “gênero”, como o papel social, cultural, 

político e histórico.  Segundo Bourdieu (1999), as aparências biológicas e a consequência de 

um extenso trabalho conjunto de socialização do biológico e biologização do social 

incorporam-se para mudar a relação entre as causas e os efeitos e edificar uma construção 

social naturalizada.  

 Haraway (1999) ao escrever um verbete sobre “gênero” para um novo dicionário 

marxista considerou que o desenvolvimento do conceito de gênero recusa a naturalização da 

diferença sexual em diversas arenas de luta. Segundo a autora, “a teoria e a prática feminista 

em torno de gênero buscam explicar e transformar sistemas históricos de diferença sexual nos 

quais “homens” e “mulheres” são socialmente constituídos e posicionados em relações de 

hierarquia e antagonismo” (HARAWAY, 1999, p. 211).  

 De acordo com Scott (1995), as feministas começaram a utilizar a palavra “gênero” 

como referência à organização social da relação entre os sexos e posteriormente o termo 

¨gênero¨, inicialmente por meio das feministas norte-americanas, passou a enfatizar o caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. O termo “gênero” recusa o 

determinismo biológico implícito nos termos “sexo” ou “diferença sexual”.  

 Davis (1976) relata a importância de não se trabalhar somente com o sexo oprimido, 

ou seja, com a história das mulheres, pois “um historiador das classes não pode fixar seu 

olhar unicamente sobre os camponeses” (p. 90). A autora compreende a importância de se 

dedicar a história dos homens e das mulheres, evidenciando o aspecto relacional ao se 

trabalhar com o gênero.  

 Scott (1995) afirma que o termo gênero é utilizado para designar as relações sociais 

entre os sexos, e rejeita explicitamente as explicações biológicas, que encontram um 

denominador comum na subordinação das mulheres e superioridade dos homens. Identifica 

que as identidades subjetivas de homens e mulheres são criações sociais, ou seja, a definição 

de papéis adequados aos homens e às mulheres é fruto da sociedade, são “construções 

culturais”. Na definição da autora, “gênero” é uma categoria social imposta sobre um corpo 

sexuado. Sendo assim, “com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, “gênero” 

tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática 
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sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens” (SCOTT, 1995, p. 75).  

 A questão de gênero tem que ser compreendida no seu contexto sócio-histórico-

cultural, e na sua complexidade e contraditoriedade entre a sociabilidade e a individualidade.  

Não podemos separar a relação de gênero da totalidade da vida social. As relações sociais 

produzem condições objetivas e subjetivas que são vivenciadas por homens e mulheres, ao 

longo da construção da sua história (SANTOS; OLIVEIRA, 2010).  

 Homens e mulheres podem ter suas diferenças avaliadas pela perspectiva biológica 

(sexo) e pela perspectiva social e cultural (gênero) ou a influência de ambas. A associação 

entre a perspectiva biológica e a perspectiva social e cultural influencia o estado de saúde do 

indivíduo, a resposta dada pelo sistema de saúde pública e os resultados deste processo 

(GREAVES et al., 1999). Rohfls, Borrell e Fonseca assinalam que “a saúde de mulheres e 

homens é diferente e é desigual” (2000, p. 64).  A diferença está no aspecto biológico que se 

apresenta de maneira diferente na saúde e na possibilidade de adoecer, como por exemplo, os 

fatores hereditários.  E a desigualdade está em outros fatores que atingem a saúde das 

pessoas, como por exemplo, o gênero (ROHFLS; BORRELL; FONSECA, 2000). 

 Neste sentido, o presente estudo utiliza-se do conceito de gênero como referência para 

a análise, buscando destacar as relações sociais entre os sexos, e considerando a assimetria de 

gênero.  Acredita-se que a introdução do conceito de gênero na análise dos estudos que 

versam sobre a saúde pública possibilita evidenciar as diferentes necessidades dos homens e 

das mulheres, podendo auxiliar na formulação de políticas públicas.  Desta forma, ao 

estabelecer ações governamentais que respondam apropriadamente as necessidades de saúde 

de cada grupo, almeja-se melhorar o estado de saúde de ambos, assegurando que homens e 

mulheres tenham a mesma oportunidade de gozar uma boa saúde. 

 Farah (2004), ao estudar a incorporação da perspectiva de gênero por políticas 

públicas desenvolvidas por governos subnacionais no Brasil, analisou três áreas de ação 

governamental, dentre as quais os programas de saúde, apoiando-se nas propostas elaboradas 

por movimentos de mulheres e entidades feministas.  A autora afirma que esta incorporação 

“nem sempre significa, no entanto, 'aderência' à agenda de gênero ou a incorporação da 

perspectiva de gênero, entendida como uma ação que promove a redução de desigualdades 

entre homens e mulheres” (2004, p. 65). 

 No ano de 2002, a OMS apresentou a sua política sobre gênero com o objetivo de 

contribuir para a melhora da saúde dos homens e das mulheres por meio de pesquisas, 

políticas e programas de saúde que forneçam a adequada atenção às questões de gênero e 

promovam a equidade e igualdade entre homens e mulheres. As análises de gênero foram 

incluídas no trabalho da OMS no intuito de examinar as diferenças entre homens e mulheres, 
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e como essas diferenças afetam os fatores de proteção e risco, o acesso a recursos para 

promover e proteger a saúde física e mental, as respostas dos sistemas e serviços de saúde, as 

condições sociais e culturais de saúde e de doença, e as manifestações, a gravidade e a 

frequência das enfermidades, assim com o impacto na saúde (WHO, 2002). 

 Neste sentido, Aquino (2006) ao refletir sobre a institucionalização da perpespectiva 

de gênero nas pesquisas e políticas de saúde, afirma que a “sua generalização tem 

frequentemente esvaziado o poder heurístico do conceito, ao reduzi-lo à descrição das 

diferenças entre homens e mulheres em mera substituição ao sexo” (2006, p. 123).  Villela, 

Monteiro e Vargas (2009) ao abordarem sobre a incorporação da categoria gênero nos estudos 

acadêmicos em saúde coletiva, apontam para a diversidade na sua utilização. 

 Dentre os trabalhos realizados que incorporam o papel social desempenhado por 

homens e mulheres ao falar sobre gênero, encontra-se um estudo realizado na cidade de 

Pelotas, Rio Grande do Sul.  Gonçalves et. al (1999) apresentam uma discussão antropológica 

sobre o olhar do doente a respeito da adesão ao tratamento da tuberculose, utilizando a 

ligação entre a fase de vida do doente, a categoria gênero, e a adesão ou não ao tratamento.   

Os autores referem que as características sociais atribuídas aos gêneros estão relacionadas aos 

comportamentos que acometem intimamente a maneira como os usuários “lidam com o seu 

tratamento, seu corpo, com o fato de estarem doentes e conviverem socialmente” (1999, p. 

786). 

  De outro modo, Belo et al. (2010) apresentam um estudo realizado em Duque de 

Caxias, cidade com alta incidência de tuberculose, e informam que o objetivo deste foi de 

“comparar as diferenças entre os gêneros nos pacientes com tuberculose” (2010, p. 621).  

Entretanto, observa-se neste trabalho que os autores utilizaram a categoria gênero como 

sinônimo de sexo, sem nenhum aprofundamento social/ cultural. 

 Apesar da carência de produções científicas brasileiras que abordem a perspectiva de 

gênero em estudos relacionados com a tuberculose, foram percebidos estudos que realizam a 

abordagem sobre gênero no diversos aspectos relacionados à saúde.   

Nesta perspectiva, observou-se o estudo desenvolvido por Oliveira e Romanelli 

(1998) sobre gênero realizado em Ribeirão Preto, São Paulo.  Este estudo buscou 

compreender como as pessoas vivem a situação da hanseníase nas diferenças biológicas e 

sociais.  Assim como a tuberculose, a hanseníase é uma doença crônica e encontra-se entre as 

“doenças negligenciadas”.  Para os autores “o conflito entre o desempenho do papel de 

gênero (deveres e obrigações) e as limitações físicas desencadearam sentimento de culpa, daí 

a busca do perdão na religião como um meio para aliviar o impacto negativo da doença” 

(1998, p. 54), sobretudo entre as mulheres. 
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 Em relação ao nosso objeto de estudo, na análise dos documentos brasileiros que 

norteiam a política de controle da TB produzidos após a OMS apresentar a sua política sobre 

gênero, em 2002, constatou-se que não há evidências de elementos voltados à perspectiva de 

gênero. Os referidos documentos são: o Manual Técnico para o Controle da Tuberculose 

(2002), o Plano Estratégico para o Controle da Tuberculose, Brasil 2007-2015 (2006), 

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2011), e o Protocolo de 

Enfermagem – Tratamento Diretamente Observado (TDO) da Tuberculose na Atenção Básica 

(2011). 

 

 

2.2 A utilização dos itinerários terapêuticos como indicador da busca por cuidado 

 A predileção em utilizar os itinerários terapêuticos para descrever a trajetória 

assistencial de homens e mulheres com tuberculose pulmonar em busca por cuidado para a 

saúde é proveniente do fato de consideramos essa abordagem sensível aos estudos sobre a 

perspectiva de gênero nos processos saúde-doença. Por meio desse tipo de estudo surgem 

análises que ajudam a compreender o sujeito na sua integralidade, ou seja, na sua dimensão 

biológica, psicológica e social. 

Diversas são as áreas do saber que realizam estudos sobre os itinerários terapêuticos, 

dentre as quais temos a antropologia, a psicologia, a saúde. Nos estudos na área da saúde os 

itinerários terapêuticos são expostos como maneira de apresentar os trajetos de busca por 

cuidado (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 2008), ainda que estes estudos tenham 

potencialidade eles não têm representatividade no Brasil, pois além de recentes são poucos 

explorados por pesquisadores e gestores (Cabral et al., 2011). 

De acordo com Alves e Souza (1999), os primeiros trabalhos a respeito do itinerário 

terapêutico foram realizados com enfoque no “comportamento do enfermo” (illness 

behavior), termo elaborado em 1960 por Mechanic e Volkart, no qual se acreditava que o 

tratamento seria escolhido por uma lógica de consumo, sendo avaliado a melhor relação ao 

melhor custo-benefício. Bellato, Araújo e Castro (2008), também na direção de historicizar 

esta abordagem, afirmam que no Brasil os primeiros estudos foram realizados na década de 

80 e início da década de 90 destacando Montero (1985), Rabelo (1993) e Alves (1993), na 

perspectiva da experiência de adoecimento e busca por cuidado no subsistema de saúde 

popular, e na religião como instância de cura. 

A antropologia tem se utilizado dos trabalhos relacionados aos itinerários terapêuticos 

por oportunizar a reconstituição da vivência das pessoas na busca por cuidado. A literatura 
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socioantropológica, para Alves e Souza (1999), a respeito do itinerário terapêutico possui sua 

centralidade objetiva na interpretação dos processos pelos quais os indivíduos ou grupos 

sociais tomam suas decisões para realizar, ou não, determinadas formas de tratamento. 

Acrescentam que as escolhas feitas representam construções subjetivas, quer dizer, 

construções individuais e coletivas a respeito do processo de adoecimento e de formas de 

tratamento influenciadas por distintos fatores e contextos. 

Em estudo no qual relaciona os itinerários terapêuticos e pobreza na cidade de 

Paranaguá, Paraná, Gerhardt (2006) considera relevante essa relação para o campo da saúde 

coletiva, visto que a desigualdade social e a diversidade cultural são refletidas na busca por 

cuidado. Expõe que para compreender a saúde dos indivíduos e a maneira na qual eles 

encaram a doença é fundamental analisar os itinerários terapêuticos desde o contexto em que 

tomam forma, e que cada contexto apresenta características próprias e especificidades.  Neste 

sentido, transfere o eixo das estratégias individuais ou coletivas a respeito da busca do 

cuidado para o campo da desigualdade social e da diversidade cultural.  

Gerhardt (2006) lança mão da ideia de Massé, para quem a busca por cuidados para a 

saúde é variada e complexa, sendo uma experiência específica para cada pessoa, 

acrescentando que a busca por cuidado pode ser distinta para cada episódio de doença para 

uma mesma pessoa.  O autor apresenta algumas variáveis que determinam na busca por 

cuidado, tais como as sociais, psicológicas e econômicas.  Assim, para Massé (apud 

GERHARDT, 2006, p. 2450) “a procura de cuidados está condicionada tanto pelas atitudes, 

os valores e as ideologias quanto pelos perfis da doença, o acesso econômico e a 

disponibilidade de tecnologias”. 

Cabral et al. (2011) ao realizarem o levantamento da produção científica nacional a 

respeito dos itinerários terapêuticos, no período de vinte anos que antecedeu a pesquisa, 

observaram a versatilidade deste objeto que consegue servir a diferentes interesses, mas que 

possuem um objetivo comum, que é a qualificação do cuidado prestado. Eles avaliam que as 

produções científicas analisadas atestam a relevância dos estudos sobre itinerários para a 

reflexão da relação profissional e paciente, assim como para as atividades de planejamento e 

gestão, podendo contribuir para favorecimento da qualificação da assistência.  Entre os onze 

artigos analisados destaca-se o trabalho desenvolvido por Merino e Marcom (2007), que 

objetivou identificar as diferenças de gênero em comportamentos de saúde. 

 Bellato, Araújo e Castro (2008) demonstram a versatilidade na utilização dos 

itinerários terapêuticos ao defenderem o seu uso como uma tecnologia avaliativa em saúde na 

qual favorece a experiência de adoecimento e busca por cuidados por pessoas e famílias, 

assim como a maneira como os serviços de saúde ofertam a produção do cuidado a essas 
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pessoas e famílias. As autoras relativizam as escolhas realizadas pelas pessoas doentes, pois 

entendem a liberdade de escolha como relativa, sendo adequado pensar nas dimensões dos 

serviços de saúde.  

Reforçando este entendimento, Bellato et al. (2009) considera que conforme os 

serviços de saúde apresentem respostas à demanda da população, seja parcialmente e/ou não 

apresentem a solução adequada para a situação, “esta não-resolução se torna o motor 

“propulsor” para empreendimentos de outras trajetórias de busca por cuidados, trazendo a 

lógica que as direcionaram” (BELLATO et al, 2009, pág. 189). 

O itinerário terapêutico basea-se nos processos da busca por cuidados para a saúde, 

mas as trajetórias percorridas por pessoas com tuberculose almejando essa busca não 

necessariamente obedecerá aos fluxos e esquemas pré-determinados pelo Programa Nacional 

de Controle da Tuberculose. De acordo com Argenta “este itinerário não é necessariamente 

produto de um plano organizado e pré-determinado” (2010, p. 197). Portanto, a trajetória das 

pessoas em busca de cuidados pode não se limitar aos fluxos e esquemas pré-determinados. 

Já Bellato et al. (2009) define itinerário terapêutico como as trajetórias de busca pelo 

cuidado para saúde, abrangendo a produção e gerenciamento do cuidado. Os autores afirmam 

que estas trajetórias são “empreendidas por pessoas e famílias seguindo uma lógica própria, 

tecida nas múltiplas redes para o cuidado em saúde, de sustentação e de apoio, que possam 

lhes dar certa sustentabilidade na experiência de adoecimento” (BELLATO et al., 2009, p. 

188). 

No trabalho que versa sobre o mix público-privado na utilização de serviços de saúde, 

Conill et al. (2008) supera, com o auxílio da abordagem socioantropológica, a visão inicial da 

pesquisa e dicotômica entre o público e o privado.  Eles ampliam a discussão a respeito da 

pluralidade de sistemas de cuidados e utilizam-se de Kleinman para elucidar a composição de 

cada sistema de saúde. Sendo assim, todo sistema de saúde existe tendo na sua formação três 

subsistemas relacionados entre si, que são: o informal, o popular e o profissional. O 

subsistema informal é composto pela família, rede de amigos, comunidades do usuário, 

dentre outros. Já no susbsitema popular constam os agentes seculares ou religiosos, que não 

são reconhecidos legalmente na sociedade. E no terceiro e último susbsitema como o próprio 

nome diz é composto pelos profissionais. 

A abordagem sobre itinerário terapêutico que escolhemos foi a proposta por Gerhardt 

(2006), na qual considera as estratégias exercidas pelos indivíduos no enfrentamento de 

agravos à saúde a partir dos contextos em que eles se inserem. Desse modo, para conhecer a 

trajetória da pessoa com tuberculose pulmonar em busca de cuidado para a saúde, é 

imprescindível observá-los no campo das possibilidades sociais e culturais, para além das 
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ações individualizadas. Acreditamos que por ser um fenômeno complexo ele não é passível 

de generalizações. 

Durante o estudo adotaremos as experiências de busca por cuidados no sistema de 

saúde, isto é, consideraremos as buscas realizadas nos subsistemas informal, popular e 

profissional. Optamos em utilizar as expressões “itinerário terapêutico”, “trajetória 

assistencial”, “trajetória de busca”, como sinônimos para expressar a busca de pessoas por 

cuidados para a saúde. 

Na lógica das práticas exercidas pelos indivíduos no enfretamento de agravos à saúde, 

a utilização da perspectiva de gênero contribuirá na análise dos itinerários terapêuticos 

percorridos, estabelecendo-se como um instrumento de valor para a compreensão de 

determinadas decisões na busca por cuidado. Por meio dos itinerários terapêuticos 

conheceremos os dispositivos de cuidados utilizados por mulheres e homens com tuberculose 

pulmonar do início dos sintomas da doença até o atendimento no Centro de Atenção e 

Investigação da Tuberculose Professor Mazzini Bueno. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

  Reconstruir os Itinerários Terapêuticos de homens e mulheres com tuberculose 

pulmonar no sentindo de descrever a trajetória assistencial na busca por cuidado até o 

atendimento no Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose Professor Mazzini 

Bueno, considerando os atravessamentos de gênero envolvidos no processo saúde-

doença. 

 

Objetivos específicos 

 

 Contextualizar o Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose Professor Mazzini 

Bueno no Plano de Controle da Tuberculose, identificando em seus enunciados 

elementos voltados à perspectiva de gênero. 

 Conhecer os impasses e as possibilidades da assistência ao usuário com tuberculose 

por meio dos itinerários terapêuticos. 

 Descrever como os homens e as mulheres se comportam mediante as dificuldades e as 

facilidades encontradas durante os itinerários terapêuticos. 

 Identificar a percepção dos homens e das mulheres sobre a doença e a assistência. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 O estudo foi desenvolvido por meio da abordagem qualitativa, tendo em vista a 

metodologia que melhor se adequava à realidade da pesquisa. Buscou-se uma abordagem 

metodológica que auxiliasse na identificação dos Itinerários Terapêuticos (ITs a partir de 

agora) de homens e mulheres com tuberculose pulmonar no sentindo de descrever a trajetória 

assistencial na busca por cuidado, considerando os atravessamentos de gênero envolvidos no 

processo saúde-doença. 

 A pertinência para a utilização dessa abordagem se dá à medida que o estudo se dispõe 

a conhecer os impasses e as possibilidades da assistência ao usuário com tuberculose por 

meio dos ITs, a descrever como os homens e as mulheres se comportam mediante as 

dificuldades e as facilidades encontradas durante estes ITs, e a identificar a percepção dos 

homens e das mulheres sobre esta doença e a assistência prestada. 

 Minayo et al. (2008) pontua que a abordagem qualitativa é aplicada nos estudos que 

desejam trabalhar com as atitudes, os comportamentos e as ações, conduzindo à compreensão 

do modo como as pessoas interpretam e dão significados as suas experiências.  Corroborando, 

Guerriero (2008) aponta que a pesquisa qualitativa pretende abordar e analisar a maneira pela 

qual os integrantes da pesquisa compreendem e atuam no mundo. A autora acrescenta que 

este tipo de pesquisa não acarreta obrigatoriamente em proposição e teste de hipótese.    

 Pope e Mays (2009) consideram que os métodos qualitativos têm bastante a ofertar 

aos estudos que se dedicam a atenção à saúde e aos serviços de saúde. Estes métodos quando 

utilizados de forma apropriada podem responder questões postas aos pesquisadores com 

maior grau de complexidade. 

 A pesquisa qualitativa não tende a quantificar, enumerar, ou generalizar os fatos da 

mesma forma que as pesquisas que abrangem o cálculo amostral (GUERRIERO, 2008).  

Como afirmam Pope e Mays (2009), é permitido explorar quantitativamente os dados 

qualitativos, mas usualmente este tipo de pesquisa trabalha com falas e palavras ao invés de 

números. Apresentando como principal instrumento de investigação a palavra, que é a 

expressão das falas cotidianas (MINAYO; SANCHES, 1993). 

 

 

4.1 Campo de estudo 

 O campo de estudo foi o Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose Professor 

Mazzini Bueno (CAIT Mazzini Bueno a partir de agora), da Universidade Federal 
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Fluminense (UFF), com foco nos homens e mulheres que realizam tratamento para 

tuberculose pulmonar.  A escolha por esta unidade de saúde se deveu ao histórico institucional 

de 56 anos atuando nas ações de controle da tuberculose, e os indicadores relacionados à 

tuberculose da Região Metropolitana II, conforme explicitado no início deste trabalho. 

 Tendo em vista uma melhor compreensão do campo de estudo seguem algumas 

características do CAIT Mazzini Bueno.  Este Centro está localizado no Campus do 

Valonguinho, da UFF, no Centro de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro. Assim, por ser um 

centro vinculado à universidade, suas ações são coadunadas com a missão institucional do 

Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

 No momento da nossa inserção no campo, o CAIT Mazzini Bueno era referência 

secundária para o atendimento das pessoas com tuberculose e/ou com outras pneumopatias 

residentes na Região Metropolitana II, que é composta pelos municípios de Itaboraí, Maricá, 

Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.   

 A equipe é composta pela diretora do Centro, pelo vice-diretor do Centro, por 3 

médicos pneumologistas, 1 técnica em laboratório, 1 técnico em radiologia, 3 profissionais 

administrativos. O trabalho de preceptoria é realizado pelo vice-diretor da unidade, que é 

médico pneumologista e professor da Faculdade de Medicina. 

 O atendimento ao público é realizado de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 

12:00h.  O agendamento para a consulta é realizado de forma a possibilitar o atendimento 

mais imediato possível, podendo a pessoa ser atendida no mesmo dia da procura pelo Centro, 

caso haja vaga. Neste sentido, nos casos suspeitos de tuberculose pulmonar a baciloscopia é 

realizada no momento da consulta, assim como a radiografia do pulmão. 

 Cabe destacar, que as pessoas que procuram o serviço do CAIT Mazzini Bueno são 

provenientes de encaminhamentos, tais como, das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

de consultórios particulares, de hospitais particulares, do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, de outras unidades do Sistema Único de Saúde, e de demandas espontâneas. 

  

 

 

4.2 Participantes 

 Foram selecionados para participar da pesquisa a partir do sorteio dos números dos 

prontuários das pessoas que se encontravam em tratamento, no CAIT Mazzini Bueno, no mês 

de junho de 2013, 06 (seis) homens e 06 (seis) mulheres com tuberculose pulmonar. 

 Anteriormente ao sorteio realizamos a leitura do Livro de Registro e 

Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tuberculose.  Este livro é um instrumento 
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oficial do PNCT que permite acompanhar a evolução e o desfecho do tratamento, devendo ser 

registrados somente os dados dos pacientes que tiveram seu diagnóstico firmado segundo 

definição de caso de tuberculose. No livro constavam informações pertinentes à pesquisa, 

como a forma clínica da doença e a data de nascimento das pessoas em tratamento.  No 

momento da leitura constava um universo de 61 pessoas realizando o tratamento para 

tuberculose no CAIT Mazzini Bueno, sendo 36 homens e 25 mulheres. 

 Tal leitura objetivou anotar o número dos prontuários das pessoas que se enquadravam 

nos critérios de inclusão da pesquisa para posterior sorteio entre eles. Foram os seguintes 

critérios utilizados para selecionar as pessoas que participaram da pesquisa: 

 a) Homens e mulheres com tuberculose pulmonar; 

 b) Homens e mulheres com mais de 18 anos de idade; 

 c) Homens e mulheres com níveis de escolaridade e níveis socioeconômicos variados. 

 Devido as suas singularidades foram excluídos da pesquisa os indivíduos pertencentes 

a três tipos de população consideradas especiais pelo Ministério da Saúde, que são (BRASIL, 

2011): 

  a) População Privada de Liberdade; 

 b) População em Situação de Rua; 

 c) Povos Indígenas. 

 

 Com esses critérios, o universo para a seleção por sorteio entre os homens foi 

reduzido para 27, uma vez que, dos 36 homens com tuberculose, 11 homens apresentaram 

outras formas clínicas da doença, ou seja, tuberculose extrapulmonar.  Nesta lógica, entre as 

mulheres o universo foi reduzido para 19, já que, 4 mulheres apresentaram outras formas 

clínicas da doença e 2 mulheres possuíam menos de 18 anos de idade. 

 Gostaríamos de salientar que das doze pessoas, entre homens e mulheres, que 

inicialmente foram convidadas a participar do estudo, apenas uma mulher recusou-se a 

participar. 

 

 

4.3 Instrumentos, Técnicas e Procedimentos 

  

 Dentre as diferentes estratégias metodológicas da abordagem qualitativa buscou-se 

aquela com maior capacidade em possibilitar a identificação dos ITs de homens e mulheres 

com tuberculose pulmonar. Assim, considerou-se a estratégia da História de Vida como a 

mais apropriada devido à capacidade em revelar as experiências dos entrevistados na busca 
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por cuidado.  Foi dado destaque para a etapa da vida após o surgimento dos sintomas da 

tuberculose pulmonar. 

 A pesquisa utilizou-se da entrevista aberta (Anexo 02) com o objetivo de resgatar a 

trajetória destes usuários após o surgimento dos sintomas da tuberculose pulmonar, 

possibilitando uma análise pormenorizada e sensível à subjetividade dos participantes. A 

entrevista foi orientada e balizada por um roteiro invisível, e conduzida a partir dos fatos 

narrados pelos entrevistados (MINAYO, 2008). Contudo, foi utilizado um esquema de 

pensamento (Anexo 03) tendo como referência o roteiro de entrevista usado por Almeida 

(2009) na tentativa de encontrar os “fios relevantes” para o aprofundamento da entrevista 

(MINAYO, 2008). Embora Almeida (2009) o tenha definido como roteiro de entrevista, foi 

adotado a perspectiva da Minayo (2008) que o define como esquema de pensamento. 

 Britten (2009) em seu trabalho que versa sobre as entrevistas qualitativas, informa que 

estas são usualmente empregadas nos estudos relacionados à saúde.  Ao tipificar as 

entrevistas qualitativas, o autor afirma que para as entrevistas “o termo “não-estruturado” é 

enganador, já que nenhuma entrevista é completamente livre de estrutura. Se não houvesse 

estrutura, não haveria nenhuma garantia que os dados coletados são adequados à questão da 

pesquisa” (BRITTEN, 2009, p. 24). 

 As entrevistas iniciaram-se da seguinte forma: “Fale-me como se deu a busca pelo 

atendimento de saúde desde que você percebeu os sintomas da tuberculose”.  Assim, a partir 

de uma pergunta inicial de característica geral, progressivamente foi estabelecida a conversa e 

aprofundamento de acordo com as informações fornecidas pelos entrevistados.  Ressaltando 

que as entrevistas foram balizadas pelo roteiro invisível, gravadas e posteriormente 

transcritas. 

 Outra técnica que foi aplicada na pesquisa durante todo o processo de inserção no 

campo, de modo a complementar os dados obtidos nas entrevistas, foi a observação 

participante devido à necessidade de “vincular os fatos a suas representações e a desvendar as 

contradições entre as normas e regras e as práticas vividas cotidianamente pelo grupo ou 

instituição observados” (MINAYO, 2008a, p. 71).   

 Malinowsky (1990) considera que existem diversos fenômenos de elevada influência 

que não conseguem ser informados por meio de perguntas ou por documentos, precisando ser 

observados na prática. A observação participante objetiva desvelar o que está por trás dos 

relatos, pelo que não é falado, mas pode ser visto e apreendido.  Os fatos observados e que se 

relacionavam com a pesquisa foram anotados em um diário de campo.  

A carência de estudos que abordem os atravessamentos de gênero envolvidos no 

processo saúde-doença nos casos de pessoas com tuberculose foi comprovada após a 
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realização da busca em bases de dados.  Realizaram-se buscas de artigos nas bases de dados 

SciELO, LILACS e MEDLINE, com os descritores: Gênero, Tuberculose, Itinerário 

Terapêutico e Trajetória Assistencial. 

 No cruzamento dos descritores Gênero X Tuberculose X Itinerário Terapêutico, não 

foi encontrado algum artigo em nenhuma base de dados, assim com no cruzamento dos 

descritores Gênero X Tuberculose X Trajetória Assistencial.  Porém, no cruzamento dos 

descritores Gênero X Tuberculose foram encontrados 18 artigos na base de dados SciELO, 41 

artigos na base de dados LILACS, e 45 artigos na base de dados MEDLINE. 

 Entretanto, ao realizar a leitura dos artigos encontrados nas bases de dados com os 

descritores Gênero X Tuberculose, verificou-se que a totalidade dos artigos da base de dados 

SciELO e LILACS, e 41 artigos da base de dados MEDLINE, utilizaram-se da palavra 

gênero como sinônimo e/ou para designar a diferença sexual entre as pessoas, o estilo 

literário, o estilo de vida, e o tipo de mycobacterium.   

 

  

4.4 Análise dos dados 

 O capítulo a seguir tem como objetivo analisar o material obtido no trabalho de 

campo, identificando os ITs de homens e mulheres com tuberculose pulmonar no sentindo de 

descrever a trajetória assistencial na busca por cuidado até o CAIT Mazzini Bueno, dando 

ênfase nos atravessamentos de gênero envolvidos no processo saúde-doença. 

 O material obtido foi submetido à análise de conteúdo, sendo analisados os discursos, 

conseguidos por meio das entrevistas, dos homens e mulheres que participaram da pesquisa e 

os dados de observação registrados no diário de campo.  Bardin afirma que a análise de 

conteúdo é composta por um conjunto de técnicas de análise das comunicações que possui 

como objetivo conseguir, “por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção dessas mensagens” (BARDIN, 

2011, p. 48).  Assim, a análise de conteúdo busca apreender o que está além dos discursos. 

 A análise de conteúdo utilizada neste estudo foi na modalidade temática, como afirma 

Minayo (2010), a análise temática abrange as relações e pode ser apresentada por meio de 

uma palavra, de uma frase, de um resumo.   De acordo com Pope, "levar a análise além do 

exercício de descrição e de contagem mais básico requer capacidades analíticas do 

pesquisador para avançar em direção a hipóteses ou proposições sobre os dados" (POPE; 

MAYS, 2009, p.90). 
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 Inicialmente, para a análise do material, foi realizada a transcrição na íntegra de todo 

o material obtido nas entrevistas, e posteriormente foi feita a leitura flutuante (BARDIN, 

2011), buscando assimilar as percepções, as experiências e os comportamentos apresentados 

naqueles discursos.  Ao concluir esta etapa conseguiu-se assimilar as estruturas de relevância 

e as ideias centrais contidas nesses discursos.  A seguir foram realizadas diversas releituras do 

material permitindo a detecção, de acordo com a perspectiva de Minayo, dos núcleos de 

sentidos, isto é, temas que foram percebidos com frequência e que foram analisados os 

significados.  Após a realização da pré-análise do material, foram listados os seguintes temas: 

 1) A perspectiva de gênero e o cuidado  

 2) A Tuberculose na percepção de homens e mulheres 

 3) Percepções dos participantes sobre a Atenção à Pessoa com Tuberculose 

 Ressalta-se que a aplicação dos dados obtidos na observação e registrados no diário de 

campo foram utilizados de forma a complementar as análises do material obtido nas 

entrevistas. 

 A análise do material, obtido por meio das narrativas da história de vida dos 12 

entrevistados, possibilitou a construção de um esquema gráfico (Figuras 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) do itinerário terapêutico de cada homem e mulher, objetivando 

auxiliar na visualização dos locais nos quais essas pessoas foram em busca de cuidado para a 

sua saúde. 

 

4.5 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi pautada nos critérios que regulamentam os aspectos ético-legais da 

pesquisa envolvendo seres humanos definidos na Resolução no 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). Ressalta-se que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense, sendo aprovado no dia 09 de abril de 2013, seguindo todos 

os preceitos éticos necessários para a sua realização (Anexo 04). 

Cabe salientar que as pessoas entrevistadas foram orientadas quanto aos objetivos da 

pesquisa, informadas que a participação delas se daria de forma voluntária por meio de 

entrevistas, sem tempo de duração previsto, e que a entrevista seria gravada para posterior 

transcrição e análise.  Foi realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – 

TCLE (Anexo 05), e após a sua assinatura as pessoas foram inseridas na pesquisa como 

voluntárias. 

O anonimato foi garantido como meio de proteger a identidade dos participantes, os 

dados foram coletados em ambiente seguro e a identidade de todos os voluntários foi 



47 

 

preservada. Portanto, os dados obtidos e utilizados no estudo não tiveram a identificação dos 

voluntários da pesquisa. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

 Recorrendo aos dados do material coletado nas entrevistas, no diário de campo e no 

Livro de Registro e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tuberculose, segue as 

narrações de algumas particularidades da história dos seis homens e das seis mulheres que 

participaram desta pesquisa, objetivando uma maior proximidade e clareza do campo para as 

análises que serão aqui apresentadas.   

Cabe salientar que as informações aqui descritas respeitam a narrativa de cada 

participante. Estas narrações são materiais compreensivos, que não expõe a realidade 

concreta da vida destes homens e destas mulheres, sendo reveladas por meio do aparato que é 

lançado mão no decorrer do trabalho de campo (MINAYO, 2008). 

 Para garantir o anonimato e preservar as identidades dos participantes desta pesquisa, 

seus nomes foram substituídos pela letra “M” seguidos pelo número que os diferencia, no 

caso das pessoas do sexo feminino, e pela letra “H” seguidos pelo número que os diferencia, 

no caso das pessoas do sexo masculino. Assim, elas serão chamadas de M1, M2, M3, M4, 

M5, M6, H1, H2, H3, H4, H5 e H6.  

 Com o propósito de facilitar a apreensão do perfil dos entrevistados pela pesquisa foi 

elaborado um quadro sinóptico (Quadro 2).  Vale ressaltar que a trajetória assistencial de cada 

entrevistado está representada nas Figuras 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, para 

uma melhor visualização da busca por cuidado até o atendimento no CAIT Mazzini Bueno. 

 

Quadro 02 - Perfil dos Participantes da Pesquisa 

Participante Sexo  Idade Situação 

Conjugal 

Ocupação Município de 

Procedência 

Modo de Entrada 

(CAIT Mazzini Bueno) 

M1 F 33 Solteira Doméstica Cachoeiras de 

Macacu 

Indicado por conhecido 

M2 F 37 Casada Doméstica São Gonçalo Referido por serviço de 

saúde do SUS 

M3 F 35 Casada Manicure São Gonçalo Referido por serviço de 

saúde do SUS 

M4 F 36 Casada Pedagoga São Gonçalo Indicado por conhecido 

M5 F 58 Divorciada Farmacêutica Niterói Iniciativa própria 

M6 F 27 Solteira Auxiliar de 

Escritório e 

Universitária 

São Gonçalo Referido por serviço de 

saúde do SUS 

H1 M 19 Solteiro Mototaxista Niterói Referência informal 
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H2 M 34 Casado Servente de Limpeza São Gonçalo Referência informal 

H3 M 19 Solteiro Vendedor São Gonçalo Referido por serviço de 

saúde do SUS 

H4 M 64 Casado Securitário São Gonçalo Referido por serviço de 

saúde do SUS 

H5 M 26 Solteiro Advogado Niterói Referido por médico do 

serviço privado 

H6 M 29 Solteiro Psicólogo São Gonçalo Referido por médico do 

serviço privado 

   FONTE: Elaborado pela autora por meio de dados dos prontuários e entrevistas  

 

 

5.1 Itinerários Terapêuticos empreendidos pelos participantes da pesquisa 

 

  Nas narrativas apresentadas abaixo nota-se o empenho de cada mulher participante da 

pesquisa na busca por cuidado para a sua saúde.  Durante a trajetória assistencial percorrida, 

observa-se que as recomendações médicas foram acatadas, tais como, a tomada da medicação 

prescrita, a realização dos exames solicitados e o cumprimento das informações contidas nos 

encaminhamentos (M1, M2, M3, M4, M5 e M6).  Entretanto, apesar dos encaminhamentos 

realizados pelos médicos, na tentativa de agilizarem a descoberta do diagnóstico, as 

participantes buscaram por atendimento em outras unidades de saúde além da indicada pelos 

profissionais (M1, M2, M4, M5 e M6).  A pesquisa sobre os possíveis diagnósticos no site do 

Google foi outra investida na busca por cuidado foi a pesquisa de (M4). 

 As mulheres que não se sentiram contempladas pelos serviços ofertados pela rede 

pública de saúde, sejam pela falta de agilidade no agendamento das consultas e/ou exames 

(M1, M2, M5) ou pelo diagnóstico informado pelo médico (M3 e M6), procuraram 

atendimento no serviço de saúde privado (M1, M5 e M6) ou em outras unidades de saúde do 

SUS (M1, M2, M3 E M4).  

Assim, houve a utilização da base de apoio familiar para conseguir viabilizar a 

execução dos exames (M2), como o uso dos contatos profissionais para agilizar o 

atendimento médico e os exames (M5). A utilização do subsistema popular de saúde foi 

relatada por uma participante (M4) (CONILL et al., 2008). 

 Com a persistência dos sintomas e a ausência do diagnóstico correto, as participantes 

aceitaram a sugestão de pessoas do seu convívio social e procuraram espontaneamente o 

atendimento no CAIT Mazzini Bueno (M1 e M4), de igual modo a busca também foi 

espontânea pela participante que já sabia do trabalho desempenhado por este Centro (M5).  

 No que se refere aos homens, constata-se a presença da mulher durante o percurso na 

busca por cuidado para a sua saúde, por meio da figura da mãe, da irmã e da esposa (H1, H2, 
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H3, H4, H5 e H6).  As narrativas elucidam que direta ou indiretamente estas mulheres 

influenciaram o itinerário terapêutico dos participantes. Os homens junto aos seus respectivos 

pares se esforçaram na busca por cuidado.  

 Na tentativa de auxiliar na busca por cuidado, um participante realizou o convênio 

com um plano de saúde particular após perceber os sintomas da tuberculose (H6).  Outra 

forma utilizada com o objetivo de ajudar na busca por cuidado foi realizada a pesquisa de 

possíveis diagnósticos no site do Google (H5 e H6). 

 Alguns homens iniciaram a sua trajetória assistencial por meio da utilização de 

xaropes caseiros ou remédios sem prescrição médica. A procura por atendimento nas 

unidades de saúde só foi dada após a insistência dos sintomas da TB (H1, H3 e H5).   

Assim como as mulheres, os homens obedeceram às recomendações médicas 

pertinentes a tomada da medicação prescrita, a realização dos exames solicitados e o 

cumprimento das informações contidas nos encaminhamentos (H1, H2, H3, H4, H5 E H6).  A 

iniciativa própria de buscar por atendimento em outras unidades de saúde além das 

encaminhadas pelos médicos foi menor entre os homens (H1, H2, H4 e H5). Destes últimos 

dois concordaram com a sugestão de pessoas do seu convívio social e procuraram 

espontaneamente o atendimento no CAIT Mazzini Bueno (H1 e H2). 

 Os participantes que não se sentiram satisfeitos com os serviços ofertados pela rede 

pública de saúde, devido ao diagnóstico informado pelo médico (H1, H2 e H3), procuraram 

atendimento no serviço de saúde privado (H2) ou em outras unidades de saúde do SUS (H1 e 

H3).  O inverso também ocorreu.  Desta forma, os homens que não se sentiram satisfeitos 

com os serviços de saúde privado devido ao diagnóstico, buscaram atendimento na rede 

pública de saúde (H4 e H5). 

 

  

M1 

 M1 tem 33 anos, é solteira e trabalha como doméstica.  Reside com as três filhas no 

município de Cachoeiras de Macacu.  Em relação a TB, começou a sentir o incômodo com os 

sintomas clássicos da TB no mês de outubro de 2012.  Entretanto, com o decorrer do 

acompanhamento médico tomou ciência que os sintomas haviam iniciado no final de 

dezembro de 2011, se apresentado sob a forma de fortes dores e placas nas pernas.  No mês 

seguinte os sintomas se intensificaram provocando além dos sintomas informados inchaço 

nas pernas, impossibilitando-a de andar.  

 Assim, em janeiro de 2012 buscou atendimento no Hospital Municipal de Cachoeiras 

de Macacu (HMCM), ficando internada por 5 dias para a realização de exames e radiografia.  
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Recebeu o diagnóstico de eritema nodoso e foi encaminhada ao dermatologista.   Buscou 

atendimento no Ambulatório Padre Batalha (APB), e em fevereiro de 2012 foi atendida pelo 

dermatologista, que avaliou que o caso era para ser acompanhado por um reumatologista, 

entregando o encaminhamento e solicitando alguns exames para “adiantar” para o próximo 

médico. 

 Afirma que devido à demora em conseguir a consulta com o reumatologista no ABP 

pagou por uma consulta particular, em abril de 2012.  Apresentou os exames solicitados pelo 

dermatologista e foi diagnosticada com Síndrome de Reiter.  Realizou o tratamento 

medicamentoso para a referida síndrome e os sintomas cessaram.  Ressalta que entre a 

consulta com o dermatologista em fevereiro e a consulta com o reumatologista em abril, 

necessitou ir por diversas vezes ao médico do Posto de Saúde próxima a sua residência, pois 

ainda sentia dores e necessitava de atestado médico para apresentar em seu antigo local de 

trabalho. 

 Em outubro de 2012 levou a filha para ser atendida no HMCM devido a uma crise 

renal.  Aproveitou a oportunidade para também ser consultada, informando ao médico que 

estava há alguns dias se sentindo cansada, tossindo e com calor noturno.  Até aquele 

momento associava o cansaço ao fato de residir em Cachoeiras de Macacu, trabalhar em 

Niterói durante o dia e estudar no período noturno na sua cidade. O médico solicitou uma 

radiografia e após avaliá-la suspeitou que fosse TB, realizando o encaminhamento para o 

APB, referência municipal das ações de controle da TB. 

 No dia seguinte ao encaminhamento, quarta-feira, buscou atendimento no APB, tendo 

o seu agendamento realizado para a próxima semana.  Ao chegar ao seu local de trabalho 

comentou sobre a suspeita que estivesse com TB e sua “patroa”, que é médica, informou que 

ela não poderia aguardar uma semana para ser consultada.  Após sua “patroa” realizar alguns 

contatos telefônicos solicitou que ela fosse ao CAIT Mazzini Bueno no dia seguinte, quinta-

feira. 

 Ao chegar ao CAIT Mazzini Bueno apresentou a radiografia realizada no HMCM, 

levando ao médico a suspeitar de TB.  Foi solicitado o exame de BAAR e agendada a entrega 

da primeira amostra para a próxima segunda-feira.  Ao informar a sua “patroa” o dia em que 

o BAAR seria realizado foi orientada a comparecer no dia seguinte, sexta-feira, no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) na tentativa de realizar o exame por intermédio de uma 

funcionária que era conhecida da “patroa”. 

 No dia seguinte não conseguiu realizar o BAAR no HUAP, pois a pessoa indicada 

informou que havia a necessidade dela ter um prontuário prévio no hospital.  A funcionária 

sugeriu que M1 buscasse atendimento no CPN, nome antigo do atual Hospital Municipal 
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Carlos Tortelly (HMCT).  No HMCT foi informada que o material coletado não poderia mais 

ser utilizado, pois ele estava há muito tempo fora da geladeira, sendo orientada a retornar com 

nova amostra. 

 Deste modo, retornou ao CAIT Mazzini Bueno na data agendada e levou a amostra 

para realização do BAAR.  O resultado do exame saiu durante a consulta, confirmando o 

diagnóstico de TB e dando início ao esquema medicamentoso.  Conta que foi esclarecida 

pelos médicos que a manifestação do eritema nodoso no início de 2012 foi proveniente da 

TB, concluindo que “ela já tinha se manifestado em janeiro, mas ninguém descobriu o quê 

que era” (M1). 

 

 

 

Figura 05 – Trajetória Assistencial empreendida por M1  
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M2 

M2 tem 37 anos, é casada e trabalha como doméstica. Reside com o marido e seis 

filhos no município de São Gonçalo.  Relata que começou a perceber os sintomas da 

tuberculose em dezembro de 2012, apresentando cansaço, febre e suor noturno.  O cansaço 

era associado ao fato de trabalhar como doméstica em dois locais diferentes, a febre e o suor 

noturno foram associados a uma gripe forte. 

 No dia 01 de janeiro de 2013 com a intensificação dos sintomas buscou atendimento 

no Pronto Socorro de São Gonçalo, nome reconhecido pela população do Pronto Socorro Dr 

Armando Gomes de Sá Couto, mas não conseguiu atendimento devido a ausência de médico 

no local.  Desta forma, dirigiu-se ao Pronto Socorro de Alcântara, nome reconhecido pela 

população do Pronto Socorro Mario Niajar Alcântara, e após avaliação médica foi 

diagnosticada com pneumonia, permanecendo internada por sete dias.  Após a alta hospitalar 

continuou a utilizar a medicação prescrita para pneumonia. 

 Uma semana após a alta hospitalar buscou atendimento na Unidade de Saúde da 

Família, no bairro Venda da Cruz, pois não estava se sentindo bem.  Afirma que durante a 

consulta solicitou à médica um pedido de raio-x, pois estava sentindo dores nas costas.  O 

encaminhamento para a radiografia foi fornecido, assim como o endereço para a sua 

realização.  A médica informou quanto a necessidade do retorno para avaliação após a 

realização da radiografia. 

 Chegando ao local indicado pela médica para realização do exame de imagem foi 

informada que o serviço não funcionava mais no local.  Afirma que ficou um “tempão com o 

papel” (M2), mas não conseguia atendimento.  Desta forma, em fevereiro de 2012 pediu ao 

seu compadre, que é funcionário do Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras 

(IETAP), referência estadual no atendimento à tuberculose, para solicitar ao médico que 

transcrevesse o pedido da radiografia para que pudesse realizá-la no instituto. 

 Por intermédio do compadre conseguiu o atendimento médico no IETAP, sendo 

realizada a radiografia e o BAAR, confirmando o diagnóstico de TB.  Deste modo, o médico 

encaminhou e agendou o seu atendimento no CAIT Mazzini Bueno.  No dia seguinte, após 

avaliação do médico do CAIT Mazzini Bueno foi dado início ao esquema medicamentoso 

para TB. 
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Figura 06 – Trajetória Assistencial empreendida por M2  

 

 

 

 

 

M3 

 M3 tem 35 anos, é casada e trabalha como manicure.  Reside com o esposo e três 

filhos no município de São Gonçalo.  Durante a entrevista apresentou dificuldades em 

lembrar-se das datas e os procedimentos realizados.  Entretanto, afirma que entre o início dos 

sintomas da TB e ser atendida no CAIT Mazzini Bueno se passou pouco mais de um ano, 

esclareceu que os sintomas iniciaram antes da sua gestação e o início do tratamento se deu 

após o nascimento do seu filho.  

 Relata que buscou atendimento no Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro, 

pois se encontrava muito cansada e com tosse acompanhada de sangue.  O médico solicitou a 

realização de uma radiografia.  Após a avaliação da radiografia, o médico informou que se 

tratava de uma pneumonia muito forte, receitando a medicação para ser ministrada em casa.  

Ao retornar para realizar a revisão relatou que havia descoberto que estava grávida e por este 

motivo os profissionais se negaram a realizar a radiografia.   

 Aos dois meses de gravidez o sintoma de cansaço retornou.  Desta vez buscou 
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atendimento no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), permanecendo internada por 19 

dias.  Durante o seu período de internação realizou uma nova radiografia e o BAAR.  Conta 

que ficou internada no isolamento, pois haviam suspeitado inicialmente que era TB. O 

resultado do BAAR foi negativo, sendo diagnosticada com pneumonia e água na pleura.   

 Afirma que foi transferida para o HUAP, pois segundo informação recebida no HEAL 

“eu tinha que operar a pleura, porque devido deu água” (M3).  Permaneceu internada por 2 

dias para realizar os procedimentos relacionados a água na pleura, recebendo alta hospitalar.  

Em casa continuou a tomar a medicação para pneumonia prescrita no HEAL. 

 Um mês após o nascimento do seu filho procurou atendimento no “Pronto Socorro de 

Alcântara”, nome reconhecido pela população do Pronto Socorro Mario Niajar Alcântara, 

devido aos sintomas de cansaço, falta de ar e dores.  Realizou uma radiografia.  Após a 

avaliação o médico informou que a pneumonia estava voltando e receitou medicação para ser 

ministrada em casa.  M3 demonstrou inconformismo com mais um diagnóstico de 

pneumonia.   

 Ao retornar ao “Pronto Socorro de Alcântara” para realizar a revisão do atendimento, 

o médico suspeitou de TB e solicitou o teste de PPD (Purified Protein Derivative), sendo 

encaminhada ao Posto de Saúde.  Pela proximidade com a sua residência buscou atendimento 

no Posto de Saúde Hélio Cruz, referência secundária no tratamento da TB no município de 

São Gonçalo, sendo solicitado o exame do BAAR, apresentando o resultado positivo.  Conta 

que ao tentar agendar a consulta com o médico só havia vaga para depois de 15 dias.  Assim, 

informou para ao funcionário sobre a impossibilidade de aguardar, pois havia um neném em 

sua casa, sendo encaminhada ao CAIT Mazzini Bueno. 

 No atendimento realizado no CAIT Mazzini Bueno o médico avaliou os exames 

efetuados e solicitou um novo exame de BAAR.  O diagnóstico de TB foi confirmado, dando 

início ao esquema medicamentoso. 
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Figura 07 – Trajetória Assistencial empreendida por M3 

 

 

 

 

 

 

M4 

 M4 tem 36 anos, é casada e trabalha como pedagoga.  Reside com o marido e o filho 

no município de São Gonçalo.  Sua trajetória de busca por cuidado para a saúde foi iniciada 

no dia 13/12/12, sendo atendida no CAIT Mazzini Bueno no dia 10/01/13. Esteve 

acompanhada pelo marido em todas as consultas durante esta trajetória, e justifica que a 

presença dele é constante devido a sua flexibilidade no horário de trabalho e ao fato de levá-

la de carro.  

 Afirma que não teve sintomas relacionados à TB. No período anterior a investigação 

do seu quadro clínico percebeu que havia perdido peso e estava cansada, mas associa estes 

fatores ao episódio de estar amamentando e ter que acordar diversas vezes durante o período 

noturno.   

 O itinerário terapêutico da M4 iniciou de forma imprevista. Relata que havia realizado 
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alguns exames por solicitação do Cirurgião Buco Maxilo Facial (CBMF), pois estava se 

preparando para a realização de um procedimento cirúrgico.  O CBMF ao avaliar os exames 

solicitados percebeu por meio da radiografia alguns nódulos no pulmão.  Desta maneira, 

solicitou a realização do PPD, de uma ressonância magnética e de uma mamografia.  O 

médico informou quanto a necessidade de ir ao posto de saúde para realização do PPD, e  

requisitou que os exames fossem levados para avaliação do cirurgião torácico indicado por 

ele. 

 Realizou a ressonância magnética em uma Clínica Particular e o PPD no Centro de 

Saúde Washington Luis (CSWL), referência secundária no tratamento da TB no município de 

São Gonçalo.  Ao buscar atendimento no CSWL para realização do PPD, foi orientada por 

uma enfermeira a realizar o BAAR, sendo agendada a entrega do material para a realização 

do BAAR e o PPD. Com os resultados dos exames prontos foi orientada a retornar ao seu 

médico assistente, pois apesar do resultado do BAAR ter sido negativo o resultado do PPD 

foi reator forte.   

 Buscou atendimento com o cirurgião torácico indicado pelo CBMF e por iniciativa 

própria agendou uma consulta com a pneumologista.  O cirurgião torácico suspeitou que 

pudesse ser alguma doença provocada por fungo e solicitou a realização da broncoscopia, que 

apresentou o resultado negativo.  Este médico verificou a necessidade da realização de uma 

nova broncoscopia, que repetiu o resultado da primeira.  O médico informou que faria o 

encaminhamento de M4 ao pneumologista, sendo esclarecido que este acompanhamento já 

estava sendo realizado. 

 Concomitantemente, a pneumologista avaliou os exames que já estavam prontos e 

solicitou exame de sangue, com o resultado em mãos julgou ser necessária a realização de 

uma biópsia, orientando M4 a retornar ao atendimento com o cirurgião torácico.   

 Relata que seu marido trabalha na área da saúde, cedido para o município de São 

Gonçalo, e que uma colega de trabalho dele ao saber sobre o seu estado de saúde informou 

sobre um médico muito bom que dava consulta na UFF, só necessitando ir direto à unidade 

para ser atendido.  Desta maneira, M4 procurou atendimento no CAIT Mazzini Bueno. 

  O pneumologista do CAIT Mazzini Bueno suspeitou de TB e solicitou um “exame de 

escarro mais sensível” (M4).  M4 não soube informar o nome do exame.  O exame foi 

realizado e confirmado o diagnóstico de TB, sendo iniciado esquema medicamentoso.  Conta 

que durante a sua trajetória assistencial passou em seu corpo Água Benta, benzida pelo Padre 

Marcelo Rossi e presenteada por uma amiga, associando os cuidados médicos e a fé na busca 

pela cura do seu problema de saúde. 
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Figura 08 – Trajetória Assistencial empreendida por M4 

 

 

 

 

 

 

M5 

 M5 tem 58 anos, é divorciada e trabalha como farmacêutica bioquímica no HUAP e 

no IETAP.  Reside com os dois filhos em Niterói.  O itinerário terapêutico da participante foi 

influenciado pelo fato dela ser profissional de saúde em duas unidades terciárias do SUS, 

sendo uma delas referência no tratamento da TB. Assim, M5 conseguiu alguns atendimentos 

sem a necessidade do agendamento da consulta.  Sua trajetória de busca por cuidado para a 

saúde foi iniciada no mês de setembro de 2012, tendo o seu tratamento iniciado em janeiro de 

2013. 

  Afirma que realizou alguns exames pré-operatórios, dentre os quais uma radiografia, 

para a realização de um procedimento cirúrgico.  No laudo fornecido pelo radiologista 

apontava um infiltrado pequeno no lóbulo inferior do pulmão.  Conta que não deu 

importância, pois não tinha os sintomas e realizou a cirurgia. 
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Em torno de 15 dias após a realização da cirurgia passou a ser incomodada por uma 

febre diária no período da tarde e a se sentir prostrada, levando-a a suspeitar de TB. Desta 

forma, apresentou a radiografia já realizada para uma infectologista, e colega de trabalho no 

IETAP, que diagnosticou como pneumonia e receitou azitromicina por cinco dias.   

 No segundo dia ministrando a medicação apresentou eritema nodoso, mas como iria 

ao HUAP para trabalhar aproveitou a oportunidade para ser atendida no Serviço de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP).  Apresentou os exames já realizados.  O médico avaliou que 

era alergia, alterou a medicação e passou três dias de levofloxacino.  Após tomar a medicação 

teve edema de glote, foi levada ao Hospital Geral do Ingá, sendo medicada e liberada para ir 

embora.  Horas depois teve outro edema de glote, foi levada ao HUAP, permanecendo 

internada por um dia.  A médica receitou corticoide por uma semana e solicitou o seu retorno 

para avaliação.  Ao retornar para reavaliação já estava melhor, a médica informou que esta 

reação não era comum e fez o encaminhamento para o alergista. 

 Neste ínterim, M5 observou que estava com um resfriado e muita secreção 

esverdeada.  Por iniciativa própria colheu três amostras de escarro e realizou o BAAR e a 

cultura no IETAP.  O BAAR apresentou o resultado negativo em todas as amostras.  

 Enquanto aguardava o resultado da cultura, buscou atendimento com o médico 

alergista e imunologista do HUAP.  O médico informou que a alergia a estes dois 

medicamentos não era comum, tendo a necessidade de pesquisar a doença de base.   

 Desta forma, procurou atendimento com o otorrinolaringologista do serviço médico ao 

servidor da UFF, que solicitou uma tomografia do tórax e uma tomografia de seios da face, 

encaminhando M5 ao seu consultório particular para realizar um vídeo.  Realizou a 

tomografia neste mesmo dia em uma Clínica Particular, pois necessitava deste exame com 

urgência e pelo convênio requereria aguardar a autorização. 

 No dia seguinte, no consultório do otorrinolaringologista foi constatada a necessidade 

da M5 ser internada para a realização da terapia com corticoide para a alergia.  Assim, ela 

ficou internada por 15 dias no Hospital Icaraí.  Depois da alta hospitalar continuou a tomar a 

medicação por mais 21 dias.   

 O resultado da tomografia ficou pronto.  Buscou atendimento com o pneumologista do 

HUAP, levou os exames já realizados e informou que estava aguardando o resultado da 

cultura.  O médico avaliou a tomografia, diagnosticou TB e solicitou a broncoscopia.  A 

broncoscopia foi realizada no HUAP e obteve o resultado negativo. 

 No final do mês de dezembro de 2012 saiu o resultado da cultura como positiva e 

resistente a isoniazida.  Procurou atendimento no CAIT Mazzini Bueno por ter o 

conhecimento do trabalho desenvolvido na unidade.  O médico da unidade avaliou os exames 
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apresentados e informou que não poderia tratá-la, porque os casos de monorresistência são 

referenciados para os ambulatórios de referência terciária, no caso o Ambulatório do IETAP.  

Encaminhada à unidade de referência para tratamento de monorresistência. 

 M5 solicitou ao médico do Ambulatório do IETAP que autorizasse o seu tratamento 

no CAIT Mazzini Bueno. Em contato realizado entre os médicos destas duas unidades foi 

acordado que a M5 seria acompanhada pelo médico do CAIT Mazzini Bueno, e que receberia 

a supervisão do médico do Ambulatório do IETAP.  Iniciou o tratamento para TB em janeiro 

de 2013. Ressaltou que durante a busca de cuidado para sua saúde os seus sintomas pioravam 

a cada dia. 

  

 

Figura 09 – Trajetória Assistencial empreendida por M5 
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M6 

 M6 tem 27 anos, é solteira, trabalha como auxiliar de escritório e é universitária. 

Reside com a mãe e com o padrasto no município de São Gonçalo.  Em relação aos primeiros 

sintomas da TB, relata que por aproximadamente três meses apresentou dor no corpo e uma 

tosse incômoda.   

No mês de dezembro de 2012 buscou atendimento na Unidade Municipal de Urgência 

Dr Mário Monteiro, em Niterói, e após avaliação médica foi diagnosticada com gripe, sendo 

receitada a medicação para ser ministrada em casa. Afirma que após ministrar a medicação os 

sintomas não cessaram.  

Deste modo, buscou atendimento no “Pronto Socorro de São Gonçalo” (M6), 

recebendo o diagnóstico de pneumonia e foi receitada a medicação amoxicilina. Ressaltou 

que não foi realizada a radiografia.  

 Em janeiro de 2013 procurou atendimento no “Pronto Socorro de Alcântara” (M6), 

pois os sintomas já existentes haviam se intensificado, somando a perda da força e o 

emagrecimento.  O médico após avaliar a radiografia confirmou o diagnóstico de pneumonia, 

receitando amoxicilina. 

 Ao avaliar que o serviço público não resolvia o seu problema de saúde, buscou 

atendimento em um consultório particular. O médico solicitou a realização de uma 

radiografia.  Após avaliação da radiografia o médico informou que M6 estava apresentando 

um problema grave, e que o tratamento era realizado somente pelo SUS.  Foi realizado o 

encaminhamento ao pneumologista de alguma unidade pública de saúde. 

Desta forma, buscou atendimento médico no Posto de Saúde Hélio Cruz (PSHC), 

referência secundária no tratamento da TB no município de São Gonçalo.  Enfatizou que para 

conseguir atendimento neste posto o seu padrasto necessitou ir para a fila de madrugada.  

Conseguiu atendimento com um pneumologista que ao avaliar a radiografia apresentada por 

M6 suspeitou de TB e realizou o encaminhamento para o CAIT Mazzini Bueno.  Acredita que 

foi encaminhada ao CAIT Mazzini Bueno pelo fato de ter se assustado com as condições do 

espaço físico do PSHC.   

Cabe salientar que o referido pneumologista não realiza atendimento às pessoas com 

TB no PSHC, e que ao encaminhar M6 para o CAIT Mazzini Bueno ele mesmo realizou o 

acompanhamento, pois também trabalha nesta unidade.  

Ao chegar ao CAIT Mazzini Bueno, o médico solicitou o BAAR, que obteve o 

resultado positivo, iniciando o esquema medicamentoso para TB. 

 



62 

 

 

Figura 10 – Trajetória Assistencial empreendida por M6 

 

 

 

 

H1 

 H1 tem 19 anos, é solteiro, e atualmente trabalha como mototaxista autônomo.  Reside 

com a mãe, com o pai, e com duas irmãs no município de Niterói. Morou com uma 

companheira e retornou para casa da sua mãe em abril de 2013, coincidindo com o período 

posterior ao início dos sintomas da tuberculose. Cumpriu medida sócio-educativa de privação 

de liberdade, ficando 45 dias no Instituto Padre Severino, e com a progressão da medida ficou 

9 meses no Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI-Baixada). 

 Concordou em participar da pesquisa, mas solicitou a presença da mãe. Durante a 

entrevista a sua mãe interrompeu algumas vezes fornecendo relatos antes do filho. Foi 

solicitado que o H1 realizasse os relatos, pois havia a necessidade da colocação das suas 

impressões sobre a sua própria vivência. Entretanto, por diversas vezes durante a sua fala ele 

olhava para a mãe como se pedisse a aprovação e/ou confirmação do que estava falando. 

Enquanto o H1 falava, sua mãe fazia mímica e gesticulava com a boca sem emitir sons, na 

tentativa de complementar ou corrigir os fatos narrados. Havia questionamentos nos quais o 
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H1 falava que não sabia responder e pedia para perguntar para sua mãe. Em determinado 

momento foi pactuado que o H1 narraria os fatos, que poderiam ser complementados com as 

informações da sua mãe. 

 Em relação ao início da percepção dos sintomas da tuberculose, H1 afirma que 

começou a perceber os sintomas da tuberculose no mês de fevereiro de 2013, apresentando 

tosse com sangue e emagrecimento repentino. No período que iniciou os sintomas associava 

o seu estado de saúde ao fato de trabalhar como entregador de pizza, pois se encontrava em 

um ambiente quente e tinha a necessidade de sair para um ambiente frio. 

 Iniciou o cuidado com a sua saúde, após os sintomas da tuberculose, por meio de 

xaropes caseiros oferecidos por sua mãe.  Não soube informar a composição do xarope, 

sabendo apenas que era feito de “mato”. 

 Em maio de 2013 com a intensificação dos sintomas procurou a Unidade Básica de 

Saúde (UBS), da Engenhoca, que é próxima de sua casa, para realização de consulta médica.  

Durante a consulta não foi solicitado exames e/ou radiografias, e após a avaliação dos sinais e 

sintomas, o médico informou que o H1 estava com TB, receitando Amoxicilina e Fluimucil 

por sete dias.  Com o início da tomada da medicação os sintomas cessaram, mas retornaram 

tão logo após o seu término. 

 Assim, com a permanência dos sintomas, buscou atendimento na UPA - Fonseca. A 

médica solicitou a realização de uma radiografia e exame de sangue.  De posse dos resultados 

e após a avaliação dos sinais e sintomas, a médica informou que poderia ser TB, receitando 

Amoxicilina.  A mãe do H1 afirma que retornou a UPA imediatamente após seu filho deixar a 

Unidade, pois este se encontrava do lado de fora “com crise de sangue”.  A médica não 

retornou a avaliá-lo, mas solicitou que o H1 fosse hidratado com bastante água em casa pela 

mãe. 

 Afirma que os sintomas permaneciam e que sua mãe arrumou um jeito de ser 

encaminhado para o CAIT Mazzini Bueno.  A mãe de H1 relata que um amigo da família ao 

saber sobre o quadro de saúde dele procurou a família para informar que havia realizado o 

tratamento para tuberculose há 10 anos na UFF, sugerindo que eles procurassem pelo serviço. 

 Dessa forma, os dois foram ao CAIT Mazzini Bueno em busca de atendimento 

médico, conseguindo o atendimento para o mesmo dia.  Apresentou a radiografia realizada na 

UPA. O médico solicitou o exame de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes - BAAR, com o 

resultado obtido durante o período da consulta.   Após a avaliação dos sinais e sintomas, dos 

exames e da radiografia, foi confirmado o diagnóstico de TB. O esquema medicamentoso 

para a tuberculose foi iniciado durante a consulta médica.   
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 H1 relata que durante toda a sua trajetória assistencial sua mãe esteve presente, 

inclusive permanecendo nos consultórios durante as consultas. 

Figura 11 – Trajetória Assistencial empreendida por H1  

 

 

 

 

H2 

 H2 tem 34 anos de idade, é casado, e trabalha como servente de limpeza em uma 

empresa terceirizada para um Hospital Estadual.  Reside com a esposa e com o filho de 05 

anos, no município de São Gonçalo.   Na narrativa não soube informar alguns fatos, assim 

como não soube precisar os meses nos quais os fatos ocorreram no ano de 2012, assim a 

informação quanto ao início do tratamento no CAIT Mazzini Bueno foi obtida por meio do 

Livro de Registro e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tuberculose. 

 Durante todo o processo de entrevista demonstrou preocupação com o seu 

afastamento do local de trabalho, relatando que está “afastado pelo INPS” (H2).  Afirma que 

trabalha desde os treze anos de idade, sendo apenas os três últimos anos de carteira assinada, 

expressando preocupação em perder o emprego. 

 Com relação à tuberculose, H2 associa seus primeiros sintomas a dores de cabeça, 

“suores frios”, tonteiras, dores no corpo, vômito e falta de ar.  O início da busca por cuidado 
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se deu após um desmaio em seu local de trabalho, sendo levado para o serviço de emergência 

do Hospital Estadual Azevedo Lima, local em que trabalha. Conta que após avaliação do 

médico ficou no soro, foi colocado no oxigênio, deram-lhe uma injeção, e foi receitada uma 

medicação para ser tomada em casa.  Não foram realizados exames e/ou radiografia.  Após a 

tomada da medicação no hospital se sentiu bem por algumas horas, mas depois os sintomas 

voltaram.  Comprou os remédios receitados, mas estes não surtiram efeito. 

 Dessa forma, H2 pagou por um atendimento médico na Clínica da Universidade 

Salgado de Oliveira (UNIVERSO), no município de São Gonçalo.  Relata que o médico não 

solicitou exames e/ou radiografia, informando que o seu estado de saúde era grave.  O médico 

receitou uma medicação para ser tomada em casa, que não alterou os sintomas percebidos.   

 A persistência dos sintomas fez com que uma colega de trabalho, que também 

trabalhava na limpeza, falasse sobre um médico que atendia em um local que realizava este 

tipo de tratamento, sugerindo que o H2 procura-se pelo serviço do CAIT Mazzini Bueno.  

Relata que sua mãe foi até este serviço, agendou uma consulta e lhe acompanhou durante o 

atendimento médico.  Afirma que sua mãe o acompanha nas consultas.  Não lembra se houve 

a solicitação de algum exame e/ou radiografia.  O diagnóstico de TB foi confirmado e ele 

iniciou o tratamento. 

 Ressalta que abandonou o tratamento por três meses devido a problemas familiares, 

retornando ao acompanhamento médico sozinho e por conta própria, pois os funcionários do 

CAIT Mazzini Bueno estavam preocupados com ele e por não querer sua família no seu pé.  

 

Figura 12 – Trajetória Assistencial empreendida por H2  
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H3 

 H3 tem 19 anos de idade e é solteiro.  Reside com a mãe, irmão e irmã no município 

de São Gonçalo. Concordou em participar da pesquisa, mas solicitou a presença da irmã.  

Durante a sua trajetória assistencial, a sua mãe sempre esteve presente nas consultas, 

inicialmente devido a sua ausência de força e depois por ser “uma forma das coisas darem 

mais certo” (H3).  No CAIT Mazzini Bueno, o acompanhamento na consulta é realizado por 

sua mãe ou por sua irmã. 

Demonstrou ser assíduo nas atividades desenvolvidas por uma igreja evangélica.  

Antes do início dos sintomas da tuberculose trabalhava há menos de dois meses como 

vendedor em uma loja, mas como a Carteira de Trabalho e Previdência Social ainda não havia 

sido assinada foi dispensado por estar doente.  No momento da dispensa do local de trabalho, 

o diagnóstico informado era de pneumonia.  O gerente da loja esclareceu que após a 

conclusão do tratamento ele poderia retornar ao trabalho. 

 Em relação a TB, em setembro de 2012 H3 sentiu por duas ou três semanas ausência 

de apetite, emagrecimento, vômito, escarro e cuspe com sangue.  Suspeitou que estivesse com 

virose e não procurou o serviço de saúde, tomando os remédios que sua mãe tinha em casa.   

 Em outubro de 2012, com a intensificação dos sintomas procurou atendimento no 

Pronto Socorro de São Gonçalo.  Durante o atendimento médico foi solicitado: exame de 

sangue, exame de urina, radiografia e BAAR.  Acredita que o resultado do BAAR não tenha 

sido correto, pois no momento do exame “só saiu saliva” (H3).  O médico informou o 

diagnóstico de pneumonia, receitou amoxicilina de 500mg, e informou que entre duas a três 

semanas ele estaria curado.   

 Mesmo com a utilização correta da medicação prescrita pelo médico, os sintomas 

continuaram.  Dessa maneira, em menos de um mês buscou atendimento no HEAL.  Conta 

que entre os meses de novembro e dezembro de 2012 esteve três vezes em busca de 

atendimento neste hospital.  Na primeira vez que foi ao HEAL realizou a radiografia, mas não 

conseguiu aguardar o atendimento médico.  Na segunda tentativa conseguiu ser atendido. O 

médico solicitou a realização de uma radiografia, diagnosticando pneumonia e receitando 

amoxicilina de 500mg para dar continuidade ao tratamento.   

 Relata que continuava emagrecendo, escarrando sangue, e apresentando febre todas as 

tardes.  Assim, com a persistência dos sintomas retornou ao HEAL pela terceira vez.  Durante 

a avaliação dos sinais e sintomas e da radiografia realizada o médico informou que suspeitava 

que fosse TB, receitando amoxicilina de 500mg. 

 Em janeiro de 2013, como os sintomas da tuberculose não cessaram, H3 procurou 

atendimento médico no Posto de Saúde do Rio do Ouro.  O médico, após avaliar as 
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radiografias fornecidas, os sinais e sintomas, confirmou que era TB. H3 foi encaminhado para 

o Posto de Saúde Hélio Cruz, referência secundária no tratamento da TB no município de São 

Gonçalo.  Ao terminar a consulta foi para casa e sua irmã foi até a unidade referenciada na 

tentativa de agendar uma consulta. 

 A irmã de H3 ao buscar atendimento no Posto de Saúde Hélio Cruz, foi orientada 

quanto à necessidade da realização do exame de BAAR.  No dia seguinte, ela retornou a 

unidade com o escarro e o resultado saiu de imediato (BAAR +++).  Entretanto, não havia 

vaga disponível para consulta na unidade, pois o médico estava de férias. A profissional do 

Posto fez contato com o CAIT Mazzini Bueno e realizou o encaminhamento para esta 

unidade. 

 No mesmo dia do resultado do BAAR, o H3 buscou atendimento no CAIT Mazzini 

Bueno, sendo confirmado o diagnóstico e iniciado o esquema medicamentoso para TB. 

 

 

Figura 13 – Trajetória Assistencial empreendida por H3 
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H4 

 H4 tem 64 anos de idade, é casado e trabalha como securitário autônomo. Reside com 

a esposa no município de São Gonçalo. Possui três filhos do primeiro casamento e cinco 

netos.  Durante a entrevista demonstrou inconformismo em relação ao desenvolvimento da 

doença, pois segundo relata não frequenta ambientes com aglomeração.  Afirma que os 

médicos do CAIT Mazzini Bueno orientaram quanto as formas de transmissão, assim associa 

o desenvolvimento da doença a debilidade do seu organismo, por ser diabético. Durante as 

consultas sua esposa lhe acompanhava. 

 Em relação à tuberculose, no final do mês de abril de 2013, se sentiu mal e apresentou 

muita tosse seca.  No dia seguinte ao início dos sintomas procurou o seu médico de 

confiança, que tem por especialidade a cardiologia, em uma Clínica de Saúde da rede privada.  

Demonstrou preocupação e não desejou fornecer o nome da clínica. Durante o atendimento 

foi solicitada a radiografia do pulmão e realizado o encaminhamento para o pneumologista da 

própria clínica.  Na consulta com o pneumologista foi diagnosticado enfisema pulmonar e 

receitada a medicação pertinente. 

 Com a persistência dos sintomas, após três dias de realizada a consulta com o 

pneumologista buscou atendimento na UPA – Colubandê.  O médico após avaliar o exame de 

glicemia e a radiografia, diagnosticou como pneumonia.  A prescrição realizada pelo 

pneumologista foi mantida. 

 Ao levar a esposa para participar da Campanha de Vacinação do Idoso, no Posto de 

Saúde Hélio Cruz, encontrou uma amiga que trabalha na parte administrativa deste posto.  Ao 

conversarem sobre o seu estado de saúde sua amiga informou que na unidade havia um 

pneumologista, e sugeriu que ele fosse à consulta.  H4 foi atendido pelo pneumologista que 

após a avaliação da radiografia suspeitou que fosse tuberculose, realizado o encaminhamento 

para o CAIT Mazzini Bueno.   

 Dessa forma, ele buscou atendimento no CAIT Mazzini Bueno, sendo acompanhado 

pelo próprio médico que o encaminhou.  Foi solicitado o exame de BAAR.  O diagnóstico de 

TB foi confirmado, dando início ao esquema medicamentoso para TB. 
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Figura 14 – Trajetória Assistencial empreendida por H4 
 

 

 

 

H5       

 H5 tem 26, é solteiro e trabalha como advogado.  Demonstrou preocupação em 

relação à mudança na rotina de trabalho pelo fato de trabalhar por conta própria. “Se eu não 

for trabalhar não ganho dinheiro” (H5).  Uma queixa apresentada no decorrer da pesquisa é a 

limitação física que a doença impõe, pois antes dos sintomas físicos possuía o hábito de lutar 

jiu-jitsu e malhar.  Durante a trajetória assistencial sua mãe foi presença constante durante as 

consultas. 

 No que concerne a TB, percebeu que os primeiros sintomas se deram no mês de junho 

de 2012 e persistiu por duas semanas.  Naquele período associou os sintomas percebidos a 

uma gripe muito forte, e passou a tomar remédio sem prescrição médica.  De julho de 2012 a 

dezembro de 2012 não observou qualquer sintoma.   

 Em janeiro de 2013 começou a ter febre e a sentir dor, que ele associava à costela.  

Buscou atendimento na Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha (CSMSM), durante o 

atendimento foi realizada uma radiografia que não acusou qualquer alteração.  O médico 
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receitou uma medicação injetável para ser ministrada naquele momento.  A dor cessou 

temporariamente, mas retornou após passar o efeito da medicação.   

Desta maneira, por meio do seu plano de saúde, procurou atendimento com o clínico 

geral, em um Consultório Particular (CP) em Icaraí.  Afirma que a médica passou diversos 

exames, dentre os quais, exame de sangue e radiografia do tórax.  Passou a perceber sudorese 

noturna. Realizou os exames na rede conveniada do plano de saúde, tendo como resultado 

“uma elevação no tórax, elevação pulmonar” (H5). Após avaliar os resultados dos exames a 

médica suspeitou que fosse TB, solicitou a realização da tomografia e passou medicação para 

febre.  A febre persistiu por no máximo uma semana e depois cessou. 

 Em março de 2013 conseguiu realizar a tomografia, sendo encaminhado ao 

pneumologista.  Na consulta com o pneumologista foi solicitado a broncoscopia, sendo 

encaminhado ao cirurgião.  Em abril de 2013 realizou a broncoscopia e o resultado preliminar 

deu negativo, tendo que aguardar até junho o resultado final do exame.  Relata que o 

cirurgião “tinha praticamente descartado que era TB” (H5) e “suspeitou que fosse uma 

cicatriz de alguma pneumonia” (H5), e diante do resultado preliminar da broncoscopia 

solicitou uma nova tomografia.   

 No final de maio de 2013 passou a sentir sintomas de gripe. Em junho de 2013 saiu o 

resultado final da primeira broncoscopia, que deu negativo.  Realizou a segunda tomografia e 

a segunda broncoscopia.  Preocupado com a indefinição do diagnóstico buscou atendimento 

no Hospital Estadual Santa Maria (HESM), referência estadual no atendimento à tuberculose, 

enquanto aguardava o resultado destes exames.  Informa que conseguiu atendimento por meio 

da amiga de sua irmã, que é funcionária desta unidade hospitalar.  O médico suspeitou de TB 

e solicitou o escarro induzido, tendo o resultado negativo. 

 Ainda no mês de junho de 2013, quando saiu o resultado da tomografia “já deu que 

estava bem pior” (H5) e o resultado preliminar da segunda broncoscopia deu positivo. Diante 

do resultado, o médico entregou o encaminhamento para que ele fosse atendido num Posto de 

Saúde ou no CAIT Mazzini Bueno.  Optou em buscar atendimento no CAIT Mazzini Bueno.  

Durante o atendimento apresentou os exames realizados, assim o médico deu início ao 

esquema medicamentoso para TB. Relata que foi um alívio descobrir que estava com TB, 

pois o diagnóstico poderia ser de algo pior de acordo com as suas buscas realizadas no 

google. 
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Figura 15 – Trajetória Assistencial empreendida por H5 

 

 

 

 

 

H6 

 H6 tem 29 anos, é solteiro e trabalha como psicólogo.  Reside com os pais e com a 

avó.  Inicialmente não associou os sintomas à TB, apesar de trabalhar em uma ONG que tinha 

ações voltadas para o controle da doença.  Enquanto os médicos investigavam o possível 

diagnóstico, ficou apreensivo ao realizar pesquisa nos sites de busca pela internet sobre as 

possibilidades de diagnóstico.  H6 afirma que “o google é um inferno! Que tudo que você 

coloca de tosse pode ser de uma gripe a um câncer”.  Após a suspeita de TB sua mãe passou a 

lhe acompanhar nas consultas. 

 Em relação aos sintomas da TB, relata que em outubro de 2012 apresentou tosse seca, 

contudo não deu importância ao sintoma que passou sem a necessidade de qualquer 

intervenção.  Possui a rotina de conviver com alergia respiratória e quando avalia que é algo 

simples não dá importância.  No mês de novembro de 2012 percebeu que estava muito 

cansado, fato que o fez associar à pressão baixa.  
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Passou a ficar atento em relação a sua saúde após de ter cuspido sangue, e somente 

depois do quarto episódio de cuspe com sangue buscou atendimento médico na UPA- 

Colubandê, em dezembro de 2012.  Conta que durante o atendimento questionou ao médico 

sobre a possibilidade de ser TB, mas foi informado que não era.  O médico suspeitou da 

chance de ser um processo alérgico, ou de algum refluxo ter lesionado a garganta, ou uma 

gastrite.  Não foi solicitado exame e/ou radiografia.  O médico informou a necessidade de 

realizar uma endoscopia, e fez o encaminhamento para o otorrinolaringologista ou 

gastroenterologista.  

Avaliou que teria dificuldade em conseguir o atendimento pelo SUS, desta forma viu a 

necessidade de fazer um plano de saúde. Em janeiro de 2013 foi consultado pelo 

otorrinolaringologista em um consultório particular, no município de São Gonçalo.  O médico 

informou que o cansaço e o cuspe com sangue não estavam relacionados com a garganta, e 

que H6 deveria conviver com estes sintomas, pois não era nada.   

Inconformado com a indefinição do diagnóstico, H6 buscou atendimento com outro 

médico, sendo receitada a medicação Profenid. Neste mesmo dia percebeu que estava com 

febre.  Conta que os colegas do trabalho questionavam o fato dele ainda não ter realizado a 

radiografia e informavam que poderia ser TB. 

No final do mês de janeiro de 2013 procurou atendimento no Hospital de Clínicas de 

São Gonçalo (HCSG).  Relatou ao médico a trajetória percorrida e o desejo em realizar a 

radiografia.  Após a avaliação da radiografia o médico informou que tinha 90% de chance de 

ser TB e tentou tranquilizá-lo quanto ao diagnóstico, solicitando exame de sangue, BAAR e 

cultura.  Optou em realizar os exames tanto no laboratório particular quanto pelo SUS. 

Desta forma, em fevereiro de 2013 realizou os exames no Laboratório Sérgio Franco 

Medicina Diagnóstica e, concomitantemente, foi em busca de atendimento no laboratório da 

unidade pública de saúde.  Por orientação do médico do HCSG, procurou atendimento na 

emergência do CSWL, conseguindo a solicitação do BAAR na guia do SUS.  Entretanto, não 

conseguiu realizar o exame no laboratório do CSWL, pois não havia funcionários no local, 

sendo orientado a retornar no dia seguinte. 

Avaliou que não poderia aguardar para realizar o exame devido a proximidade com o 

carnaval.  Assim, no mesmo dia buscou atendimento no laboratório do PSHC.  Relata que não 

houve necessidade de apresentar o encaminhamento, porque neste posto é permitida a 

realização do BAAR caso haja suspeita de TB. Os resultados dos exames realizados de 

BAAR e cultura deram negativos nos dois laboratórios.  Relata que conforme o tempo 

passava o cansaço aumentava, enquanto a tosse e o cuspe com sangue diminuíram até cessar. 
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Chamou atenção para o fato de não conseguir marcar consulta com o pneumologista 

do PCT do PSHC.  Foi informado que o agendamento só é permitido para as pessoas que 

apresentam o BAAR positivo, sendo oferecida a possibilidade de agendamento para consulta 

com outro pneumologista.  Desta maneira, buscou atendimento com o pneumologista que 

possibilitasse o atendimento imediato.  O médico ao avaliar os exames já realizados por H6 

suspeitou de TB e solicitou uma tomografia. 

 Retornou ao pneumologista em março de 2013 com o resultado da tomografia.  Após 

avaliar o exame solicitou uma broncoscopia, que foi realizada pelo cirurgião torácico no 

Hospital de Clínicas de Niterói.  Após a realização da broncoscopia o cansaço ficou mais 

intenso, começou a ter febre no final da tarde, suava durante o período noturno e apresentava 

dificuldades para respirar.  O resultado da broncoscopia foi negativo.  Foi orientado pelo 

cirurgião torácico a realizar a cultura e o PCR (Polymerase Chain Reaction). 

  

 

Figura 16 – Trajetória Assistencial empreendida por H6 
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À medida que os sintomas se intensificavam e o diagnóstico não era definido, entrou 

em contato com o IETAP para obter orientação quanto aos procedimentos para internação.  

Retornou para a consulta com o pneumologista informando a piora dos sintomas.  Foi 

solicitado o Teste Terapêutico e realizado o encaminhamento ao CAIT Mazzini Bueno. 

No CAIT Mazzini Bueno foi realizada a radiografia, o BAAR e iniciado o Teste 

Terapêutico (TT).  Relata que três dias após iniciar o TT saiu o resultado da cultura e do PCR 

e confirmaram o diagnóstico de TB. Ficou feliz com a confirmação do diagnóstico, pois 

durante a investigação havia imaginado sobre a possibilidade de ser câncer. 

 

  

 

5.2 A perspectiva de gênero e o cuidado  

Conforme apontado anteriormente, o presente estudo utiliza-se do conceito de gênero 

como referência para a análise, buscando destacar as relações sociais entre os sexos, e 

considerando a assimetria de gênero.  Desta maneira, os atravessamentos de gênero ganham 

uma dimensão central nesta pesquisa, tendo em vista que ao se deparar com a necessidade da 

tomada de decisões, tanto os homens quanto as mulheres utilizam-se das suas identidades 

subjetivas, sendo estas criações sociais (SCOTT, 1995).  Assim, as representações dos papéis 

sociais são fundamentais para compreendermos as práticas sociais de cuidados de saúde.   

García-Calvalcante, Mateo-Rodríguez e Eguiguren (2004), afirmam que a família é a 

principal provedora de cuidados das pessoas que necessitam de atenção contínua em seu 

próprio ambiente, superando os serviços de saúde.  Destacam que a responsabilidade pelo 

cuidado gera uma desigualdade de gênero, pois há a predominância das mulheres como 

responsáveis pela função de cuidar e pelos encargos atribuídos ao cuidado.  

  Reforçando a ideia da centralidade do cuidado na mulher, Oliveira e Romanelli (1998) 

em um trabalho no qual se busca compreender as consequências fundamentais que a 

hanseníase acarreta em cada gênero, sugerem o treinamento das mulheres do núcleo familiar 

para contribuírem no cuidado dos seus familiares no que concerne “a medicação, cobrança da 

assiduidade dos retornos médicos, controle dos contatos e prevenção das lesões 

incapacitantes, uma vez que são elas as principais responsáveis pela assistência primária à 

saúde” (1998, pág. 54).  Logo, a sugestão dos autores contribui para corroborar com a 

desigualdade de gênero já existente. 

Freire (2008) ao analisar a construção do ideário da maternidade científica no 

contexto brasileiro, na década de 1920, aponta as contribuições que as revistas femininas 

tiveram na construção deste ideário, por suas características de entretenimento e doutrinação.  
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Estas revistas possuíam o papel de mediador cultural e político, propagando informações 

destinadas à construção de identidades e de papéis sociais, tais como o ‘ser mulher’ e o ‘ser 

mãe’. A maternidade era apontada como a função social essencial da mulher, sendo atribuída 

“a um instinto inerente à natureza feminina, uma missão divina e um dever social” (FREIRE, 

2008, pág. 157). 

Nesse sentido, são percebidas nos dias atuais as influências exercidas pela década de 

1920 nas construções de identidades e de papéis sociais atribuídos ao ‘ser mulher’ e ao ‘ser 

mãe’.  Fato que dá uma dimensão histórica ao papel social da mulher cuidadora dos filhos, do 

marido, dos pais, enfim, cuidadora de toda a família não importando o arranjo familiar que se 

tenha.   

De acordo com Gutierrez e Minayo (2009), o papel de mãe abrange distintas 

representações que se estruturam em cinco eixos, que são: as funções afetivas, as funções 

educativas, as funções de proteção, as funções de apoio material, e as funções morais.  No 

que concerne às funções afetivas a autoras exemplificam com as representações do papel de 

mãe preocupada, amável, atenciosa, com disposição, conciliadora, compreensiva, dentre 

outras representações.  No que tange a respeito das funções de proteção as representações 

apontam o papel de mãe com as atribuições de “ser enfermeira, cuidar da saúde e proteger os 

filhos” (2009, pág. 712). 

Alguns participantes solidificaram durante as narrativas a ideia da mulher protetora, 

que zela pela saúde do seu familiar, que baseada em seus conhecimentos e contrariada com o 

diagnóstico apresentado argumenta com o médico. Estes conhecimentos atribuem a mulher 

certo destaque na família. Contudo, as percepções destas mulheres sobre a saúde de seus 

familiares foram desconsideradas pelos profissionais de saúde.  

 

 

Mas eu vi no Azevedo Lima que eles olhavam, olhavam, olhavam. "Ah, é 

pneumonia". Eu falei "Mas doutor eu tô passando mal, cara. Poxa, tem alguma coisa 

de errado. Só pode ter alguma coisa de errado." A minha mãe "Cara, tem alguma 

coisa de errado. Esse garoto está passando mal tanto tempo assim e a pneumonia 

não passa. Pneumonia eu conheço passa em três semanas e tal, e já passa." O 

médico "Não. Não. É sim, é pneumonia, pneumonia. Ele está com suspeita" (H3). 

 

 

 

Podemos constatar no trabalho de campo, tanto por meio das entrevistas quanto pela 

observação participante, mulheres e homens protagonizando as representações dos papéis 

sociais atribuídos a cada sexo.  É importante ressaltar que as representações sociais atribuídas 

ao papel de mãe foram deslocadas para outras mulheres, tais como a esposa, a irmã e a avó, 

quando havia a sua ausência.  Desta forma, o marido foi assistido pela mulher, o irmão foi 
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assistido pela irmã, e o neto foi assistido pela avó. 

Ao cuidar dos homens com TB algumas mulheres assumem a responsabilidade quanto 

a procura pelo local de atendimento, que vise suprir as necessidades relacionadas a saúde 

destes, interferindo nas trajetórias assistenciais. 

 

 

Aí foi quando a minha mãe marcou uma consulta pra mim ir lá no Posto de Saúde 

do Rio do Ouro (H3). 

 

 

 

Não podemos deixar de salientar o fato constatado na observação participante, e 

também explorado nas entrevistas, que foi a presença de mulheres acompanhando os homens 

em tratamento de TB nas consultas.  Por vezes eram essas acompanhantes que informavam na 

recepção do CAIT Mazzini Bueno que já haviam chegado para a consulta, elas entravam no 

consultório médico acompanhando estes homens, elas questionavam sobre a demora em 

serem chamados pelo médico, elas entregavam o material para a realização de exames dos 

pacientes, elas agendavam a consulta de retorno.  Em síntese, eram estas acompanhantes que 

serviam como interlocutoras entre esses homens e a unidade de saúde. 

A presença destas mulheres também pode ser experimentada no momento da 

entrevista para esta pesquisa.  Ao serem convidados para participarem desta entrevista dois 

homens solicitaram a presença das suas acompanhantes, sendo uma a mãe e a outra a irmã 

dos participantes. Tendo em vista que já havíamos observado a participação destas mulheres 

no momento da consulta não tivemos objeção.   

Nestas entrevistas observamos a insegurança dos participantes em responder as 

perguntas sobre os fatos da sua própria vivência. Eram realizadas trocas de olhares para suas 

acompanhantes como se pedisse a aprovação e ou a confirmação do que estavam narrando. 

Nesta relação de cuidado observamos um novo significado para alguns componentes que 

integram as representações masculinas predominantes em nossa cultura, tais como a valentia 

e altivez. 

 Nas narrativas dos homens sobre a presença das mulheres acompanhantes nas 

consultas as respostas convergiram para uma necessidade maior das mulheres devido a 

preocupação do quadro clínico apresentado, e menos por uma necessidade física dos 

entrevistados.  Alguns afirmaram que essas mulheres entram em todas as consultas, enquanto 

há um relato da presença constante da mãe somente após a suspeita de TB.  A figura da 

mulher como a responsável pelo bem-estar da família torna-se central, promovendo uma 

maior segurança para estes homens.   
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Ela diz que é porque eu não falo as coisas direito, que eu não digo tudo o que eu 

sinto, mas é porque acho que ela fica preocupada mesmo, porque no início a gente 

tinha aquela dúvida se era tuberculose, se era alguma coisa mais grave.  Então, ela 

quis me acompanhar em tudo para saber o que realmente era. (H5). 

  
Ela veio comigo porque ela tava preocupada né, queria saber logo o quê que eu 

tinha né. (...) Então, ela (mãe) já sabendo o meu probrema ela queria saber quê que 

era, mas só que parece que ela não queria passar pra mim.  Entendeu? (H2). 

 

Quando eu tive a suspeita de tuberculose que minha mãe começou a me 

acompanhar. Acho que por uma preocupação muito mais dela do que de uma 

necessidade minha né.  Necessidade minha eu não vi nenhuma.  Eu só tive 

problemas e necessidade de um acompanhante de fato após a broncoscopia, que os 

sintomas de fato pioram muito né, mas foi muito mais por uma preocupação dela. 

Até porque, em especial nesse caso a minha mãe, ela entende, ela acredita que ela 

entende muito mais sobre mim do que eu, no sentido de que ela sabe o histórico.  

De fato ela sabe muita coisa de histórico de doença, suspeitas que eu tive quando 

criança, de medicações que eu já usei, então isso também faz parte da preocupação 

dela.  E inclusive também porque ela se preocupa muito em não deixar apenas o 

médico decidir as coisas.  Ela também queria participar dessas decisões por conta, 

de enfim, de não gostar ou de discordar de algum encaminhamento, de querer que o 

médico seja bem atencioso.  Ela sempre falava “Eu gostei desse médico. Não gostei 

daquele.” Alguma coisa assim.  Então ela tem essa preocupação que é muito dela. 

Acho legítimo, mas de fato por necessidade física minha ou outra necessidade foi 

mais nesse momento, fora isso dava pra vir.  (H6). 

 

 

No caso das mulheres, a presença de acompanhantes do sexo masculino se deu por 

necessidade de deslocamento até a unidade de saúde, sendo uma delas pela necessidade 

circunstancial de deslocamento até o serviço de emergência. Deste modo, os homens 

participam do cuidado de forma secundária por meio do auxílio material. 

Outro ponto de destaque é que ao observarmos os itinerários terapêuticos dos 

participantes verificamos que diferentemente das mulheres, que iniciaram a sua trajetória 

assistencial na busca por cuidado procurando as unidades de saúde, alguns homens iniciaram 

a sua trajetória assistencial por meio da utilização de xaropes caseiros e/ou remédios sem 

prescrição médica por indicação das próprias mães. E mesmo já sendo acompanhado pelo 

médico do CAIT Mazzini Bueno a tomada da medicação sem prescrição foi evidenciada.  Os 

participantes demonstraram dar importância aos conhecimentos “farmacêuticos” de suas 

mães, fato que pode ser constatado no relato a seguir. 

 

 

O que eu fazia na época de tosse, coisa que eventualmente eu faço é porque minha 

mãe como ela sabe de muitas coisas.  Ela cuidou de mim a vida inteira, isso habilita 

a ela medicar e a fazer o que ela quiser.  Ela eventualmente ela me dá algum xarope, 

alguma coisa assim, algum remédio, porque eu tenho com frequência gripe. (...)  Eu 

fiquei gripado durante esse período aqui de atendimento.  Eu não vim pra cá por 

conta da gripe. Eu tomei o remédio amoxicilina por indicação materna  (H6).  
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Tomava só o remedinho que às vezes minha mãe me dava, que tava em casa assim 

(H3). 

 

Em relação a tomada da medicação de acordo com o que é preconizado pelo Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose, e por recomendação da Organização Mundial de Saúde 

desde o ano de 1993, o Tratamento Diretamente Observado é um componente importante da 

estratégia Directly Observed Treatment Short-course.  O TDO uniformiza a forma de 

administrar a tomada da medicação e apoio a pessoa com tuberculose.  Desta maneira, a 

responsabilidade em observar a ingestão da medicação realizada pelo paciente é de um 

profissional treinado para esta finalidade. 

Devido a impossibilidade de prever quais são as pessoas que irão aderir, ou não, o 

tratamento diretamente observado deve ser realizado em todos os casos.  O TDO objetiva a 

redução dos casos de abandono, aumentando a possibilidade de cura. Por meio deste 

elemento pretende-se construir vínculos entre as pessoas com tuberculose e os profissionais 

de saúde, contribuindo para sanar os obstáculos que atrapalham a adesão.  Assim, o TDO não 

é apenas comprovar a ingestão da medicação por profissionais de saúde (BRASIL, 2011). 

Nos depoimentos observamos que o CAIT Mazzini Bueno não ofertou o tratamento 

diretamente observado aos participantes da pesquisa, seja na própria instituição ou em 

parceria com as unidades municipais de saúde de referência.  Com a ausência do TDO as 

mulheres administram suas medicações sozinhas e sem auxílio de outra pessoa, enquanto que 

os homens dependem da vigilância da mãe, da irmã ou da avó.  Nestes casos as mulheres 

assumem a responsabilidade da equipe de saúde. 

 

 

Diariamente. Aliás, a minha mãe me ajuda muito nisso, mas eu lembro sim.  Não 

tem como esquecer. (...) Como ele (medicamento) é muito forte acaba atacando, 

dando uma reação assim no estômago, enjoo.  Então, eu acabo tomando antes do 

remédio eu tomo o omeprazol, que é para proteger o estômago.  Então, nisso ela me 

ajuda bastante, porque ela me acorda antes, me dá o omeprazol.  Aí eu durmo mais 

um pouco, depois tomo café e tomo os remédios.  E todo dia eu tomo o omeprazol 

antes (H5). 

 

Minha mãe falava que antigamente não tinha cura não, agora fazendo o tratamento, 

tomando o remédio na hora certa. E minha mãe fica no meu pé toda hora. “Já tomo 

o remédio? Já tomo o remédio? Não sei o quê.” Porque ela fica preocupada comigo 

né. Vai lá em casa. “Já tomo o remédio?”  Eu falei:  “Mãe, eu já tomei.” “Cadê?”  

Aí vai lá olha, vê lá seu eu já tomei mesmo o remédio. (...)  Eu tô tomando todo dia. 

E todo dia a minha mãe fica no meu pé (H2). 

 

Minha mãe, minha irmã. Elas sempre tavam em casa assim, porque o meu irmão 

trabalha. Aí elas sempre falavam “H3”, você tomou o remédio hoje?" "Tomei" (H3). 

 

Bem, eu tomo os quatro comprimidos após o café da manhã, ou junto do café da 

manhã, então isso é bem simples.  Eu já esqueci, mas só que não me deixam 
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esquecer.  Quando eu esquecia quem estava perto de mim (mãe e avó) me lembrava. 

“Já tomou a medicação?”  “Ah, tá.”  Eu vou lá e tomo (H6). 

 

 Um dos participantes afirmou que havia abandonado o tratamento anteriormente, mas 

que havia retornado para realizá-lo devido a insistência da sua mãe e da sua avó.  Assim, 

verificamos a importância do papel da mulher na produção do cuidado, na adesão ao 

tratamento e no controle da tuberculose.   

 Destacamos que a tuberculose pulmonar é uma doença de transmissão aérea e 

necessita de medidas de precaução para diminuir o risco de transmissão da doença.  

Percebemos em alguns trechos das entrevistas que o papel da mulher cuidadora contribuiu 

para diminuir o risco de transmissão da TB, e que para além do seu ambiente doméstico estas 

mulheres cuidavam da sua comunidade com medidas preventivas. 

 

 

Não podia sair. Não podia tá com os meus amigos, porque tinha risco de passar. Eu 

fiquei em casa direto um mês praticamente, eu sou da igreja assim e eles falaram 

"Não, você não pode ir". Não eles até autorizaram, só que minha mãe e minha irmã 

"Não, não “H3”, não vai não" (H3). 

 

 Constatamos que as entrevistadas também desempenham o papel da mulher cuidadora 

nas suas famílias.  Uma das entrevistadas relatou que era responsável por cuidar do pai que 

faleceu devido à tuberculose. E que apesar da tuberculose algumas mulheres continuam 

desempenhando os papéis sociais atribuídos ao seu sexo, tais como o de proteção e cuidado 

dos seus filhos.  Temos como exemplo a entrevistada que apesar de perceber a alguns dias os 

sintomas da TB só foi ao médico quando sua filha não se sentiu bem e diante deste fato 

“aproveitou” para ser consultada.  E o outro exemplo foi da participante que foi impulsionada 

a reivindicar por um atendimento imediato com o médico por medo de transmitir TB para seu 

filho.   

 

5.3 A Tuberculose na percepção de homens e mulheres 

  Gonçalves (1998) ao estudar sobre a percepção corporal da tuberculose aponta que a 

doença tem a sua forma específica de expressão no corpo, sendo este o lugar no qual ocorrem 

as lesões e se revelam as alterações. Para a autora a percepção do doente em relação a doença 

é que o conduz a concretizar ou não o seu tratamento.  Apesar de acreditar que esta não é a 

única categoria quando se pensa na adesão ao tratamento, Gonçalves destaca a sua 
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importância. 

   Desta forma, a primeira percepção da expressão corporal da TB pode ser os sintomas.  

A literatura aponta que sintomas clássicos da tuberculose pulmonar são: tosse persistente, 

com a presença de muco ou não, podendo ocasionalmente apresentar sangue; febre 

vespertina; sudorese noturna; e emagrecimento.  Para homens e mulheres participantes da 

pesquisa os sintomas clássicos da doença foram percebidos de forma variada. 

 

 

Não, a primeira vez deu como fosse uma pneumonia, cansaço, cansaço.  Aí comecei 

tosse, tosse, tosse. Aí eu comecei vomitar sangue. Tossia aí vinha sangue (M3). 

(...) eu tava já uns dias me sentindo cansada e tossindo (M1). 

 

Vômito, emagrecimento, escarro, saía sangue de vez em quando, quando eu cuspia 

saía sangue (H3). 

 
Muita dor de cabeça, febre, suando frio, tonteira, dor no corpo, muito vômito, 

tonteira. Muita tonteira mesmo que eu não consegui nem andar. Muita falta de ar, eu 

sentia muita falta de ar, muita falta de ar mesmo (H2). 

 

  Um participante apresentou apenas um sintoma, e este era diferente dos sintomas 

considerados clássicos da TB. 

 

(...) em janeiro eu comecei a sentir uma dor na altura do abdômen, na costela (H5). 

 

 

  Entretanto, duas participantes afirmam que não apresentaram quaisquer sintomas 

relacionados a TB, eram assintomáticas.  M4 e M5 se preparavam para passar por 

procedimentos cirúrgicos que não estavam relacionados com a doença.  No caso das duas 

participantes foi por meio da radiografia de tórax, exame solicitado para avaliação pré-

operatória, que os profissionais verificaram uma imagem sugestiva e solicitaram a 

investigação.  Contudo, após a orientação sobre a doença pelo médico do CAIT Mazzini 

Bueno M4 percebeu que havia perdido peso e encontrava-se cansada. 

  A ausência da percepção dos sintomas corporais relacionados à tuberculose 

influenciou M5 a postergar a busca por atendimento, mas imediatamente após a percepção 

dos sintomas clássicos da TB a participante iniciou a sua trajetória assistencial. 

 

 

No raio-x de tórax deu um infiltrado pequeno no lóbulo inferior, no ápice do 

pulmão, mas não me importei, pois não sentia nada (M5). 

 

   De acordo com os trabalhos de RODRÍGUEZ-REIMANN  et al. (2004) e HINO et al. 
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(2007) uma das diferenciações das mulheres em relação aos homens, é que elas dão mais 

importância aos sintomas da tuberculose e têm maior agilidade para procurar serviços de 

saúde.  Fato que pode ser percebido nas narrativas na qual observamos que as mulheres ao 

perceberem os sintomas da TB iniciaram a sua trajetória assistencial procurando atendimento 

nas unidades de saúde, enquanto que alguns homens iniciaram a sua trajetória por meio de 

xaropes caseiros ou remédios sem prescrição médica, sendo dois casos fornecidos pelas 

próprias mães no sentido de cuidar dos filhos. 

 

Tomava só o remedinho que às vezes minha mãe me dava, que tava em casa assim 

(H3). 

Minha mãe também fazia um xarope pra mim (H1). 

 

  Primeiramente os sintomas da TB foram associados pelos participantes a outros 

fatores que não estavam relacionados a doença. No que se refere aos homens houve a 

associação dos sintomas com a alergia, a execução de esporte de luta e ao desenvolvimento 

de uma virose.   

Eu até achei que fosse costela, porque eu faço jiu-jitsu, então, eu achei que fosse 

alguma coisa de queda (H5). 
 

Nem sequer dei muita importância para isso (tosse), como era uma coisa que era de 

vez em quando. E eu tenho a rotina de conviver com alergia respiratória e 

eventualmente tenho uma coriza, uma crise alérgica, então quando é uma coisa 

simples assim eu não ligo muito (H6). 

 

 

 

  Enquanto que para duas mulheres o sintomas estavam relacionados as atividades 

impostas pelos seus papéis sociais. M1 ao relatar sua história de vida e as associações que fez 

em relação aos sintomas da doença deixa transparecer a multiplicidade do papel feminino 

com a sua tripla jornada de trabalho, sendo mãe, dona-de-casa, trabalhando como empregada 

doméstica e estudando no período noturno.  Para outra mulher a perda de peso era justificada 

pelo fato de estar amamentando, e o cansaço era devido aos cuidados dispensados ao seu 

filho e a necessidade de acordar durante a madrugada para amamentá-lo. 

 A falta de conhecimento correto, anterior ao tratamento no CAIT Mazzini Bueno, em 

relação ao tratamento da tuberculose foi observada nas narrativas.  Com exceção da M5 que é 

profissional da área de saúde e trabalha em duas unidades de referência terciária do SUS, 

sendo uma delas referência no atendimento às pessoas com TB. Os participantes não 

possuíam informações corretas sobre a doença, formas de contágio e existência de tratamento 

ambulatorial. 
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As percepções quanto o modo de transmissão os relatos apresentam uma narrativa de 

hipóteses do modo da aquisição de doença e a percepção de certo grau de inconformismo por 

ter a doença. 

 

 

A não ser devido a imunidade, a minha glicose muito alta, isso aí tenha 

proporcionado uma outra forma. Porque todo mundo tem o vírus, diz que todo 

mundo tem o vírus da tuberculose. Ele não se manifesta, você normalmente tem. 

Então, devido a debilidade do meu organismo pode ter pego. (H4). 

 

Eu fique triste, porque eu tava trabalhando,  eu tava ajudando a minha mãe, eu tava 

pagando as minhas coisas, e derrepente assim "Ah, você vai ter que parar de 

trabalhar, você vai ter que parar de jogar futebol". E não podia ir na praia eu tava 

com uma vontade imensa de ir na praia assim.  Não podia sair. Não podia tá com os 

meus amigos, porque tinha risco de passar (H3). 

 

 

Conforme os dois grupos divididos trazem como percepções dos pacientes, algumas 

concepções tem-se a maioria, tais como: um conhecimento superficial sobre a doença, medo 

das consequências da doença e de morrer; o medo exclusão social não ficou evidente, 

entretanto para a maioria foram abordados os temas do conhecimento da transmissibilidade e 

a possibilidade de cura da tuberculose. 

 Nesta mesma linha de argumentação, Gonçalves (1999) reforça que a concepção de 

que a tuberculose é ainda uma doença carregada de estigma social avigora as atitudes de 

resignação dos doentes diante do sofrimento.  

O usuário também é impactado pelo estigma da doença. Ao revisar a literatura que 

aborda o estigma e o impacto da tuberculose nas pessoas acometidas por esta doença ou 

pessoas que possuem algum familiar com a doença, verificou-se que o estigma da tuberculose 

impacta negativamente o indivíduo e a família. Os mitos sobre a doença e mais três fatores 

influenciam a esfera individual, a esfera familiar e a esfera social, que são: a vergonha, o 

isolamento e o medo (JUNIARTI; DAVID, 2010).  

A hospitalização do paciente com tuberculose como meio de evitar a propagação da 

doença e a separação de utensílios apontam para a persistência do estigma e da discriminação 

(SHARMA et al., 2007). Tanto os homens quanto as mulheres reconhecem na tuberculose um 

fardo psicológico do não cumprimento das suas responsabilidades sociais (ATRE et al., 

2011). As desigualdades de gênero são refletidas e intensificadas pelos efeitos negativos do 

estigma em relação à tuberculose. Na zona rural de Bangladesh, foi realizado um estudo 

contextualizando o estigma em relação ao gênero nos pacientes com tuberculose.  Esse estudo 

observou que o índice de estigma geral para pacientes do sexo feminino foi 

significativamente maior do que para os homens. As mulheres se sentiram mais 
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envergonhadas, constrangidas e isoladas socialmente (KARIM et al., 2007). Ainda em 

Bangladesh, ao se pesquisar as perspectivas de pessoas leigas da comunidade sobre 

experiências relacionadas com a tuberculose, observou-se também que as mulheres enfrentam 

consequências adversas mais frequentemente que os homens. Tendo como exemplo o fato de 

ser culturalmente desaprovada a tosse com escarro em público por mulheres, resultando em 

um enorme sofrimento (KARIM et al., 2011).   

Nas narrativas observamos o receio de um homem entrevistado sobre o estigma da 

doença, entretanto a maioria dos entrevistados entre homens e mulheres com TB não relatou 

mudanças de comportamento ou preconceito de terceiros.  

 

A gente percebe né, mas eu vou falar. É melhor ficar quieto. É melhor deixar pra lá. 

Eu também não sou muito de ficar de bate-papo também não. Eu gosto muito da 

minha casa, de casa, do meu trabalho, não sou muito de ficar de colegagem não 

(H2). 

 

 

As mulheres trazem uma mistura de concepções, cada uma em sua historicidade. No 

entanto, alguns respondentes associam a forma de transmissão da doença ao uso 

compartilhado de roupas e talheres, alimentos e bebidas como uma possível fonte de 

contaminação.  

 

Ó na minha família já teve pessoas que teve, entendeu? O meu pai faleceu disso, a 

minha mãe. Mas os filhos deles, da minha mãe e do meu pai, eu e mais dois irmãos 

nunca tivemos problemas com isso não. Mas eles tiveram (M2). 

Foi um baque. Primeiramente eu fiquei com muito medo do meu bebê, porque 

recém nascido né. A gente fica com aquele trauma né. Mas o meu esposo fez o 

exame, as crianças maiores fez o exame e o meu neném faz encaminhamento com o 

pediatra, mas aí tudo bem até agora nada. Graças a Deus (M3). 

Por minha parte, quando a afilhada vinha dar um beijo eu pedia para evitar, na 

viagem de carnaval pedi para separar o meu copo, não tomar no mesmo canudo 

mesmo tendo passado o período de transmissão (M4).  

É, eles falam que é pelo espirro né, pela tosse né. Aí até na época as pessoas 

falavam que pegava pelo talher, pelo copo, mas depois que eu comecei a fazer eles 

falaram que não né, que não tem nada a ver (M1). 

 

As narrativas dos homens sobre o conhecimento prévio da tuberculose as respostas 

convergiram para um conhecimento mínimo sobre a doença, onde apenas um participante não 

tinha um conhecimento anterior da doença.  
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Não, eu já ouvi já assim, teve um cara lá perto de casa que fumava assim e tal, mas 

ele falava que tava com tuberculose, mas que tava tratando. E aí a gente percebia a 

na fisionomia dele que ele era muito magro, mas só isso, mas não sabia os sintomas.  

Eu já fiz trabalho de escola sobre tuberculose, mas nunca prestava atenção assim 

(H3). 

Não. Não. Não. Foi depois disso é que eu comecei a olhar o quê que era. Hoje é 

uma doença curável, só manter a medicação. É isso aí (H4). 

 

Quanto a percepção da gravidade da doença como mudanças corporais, é mais intensa 

durante a doença onde a maioria dos entrevistados não relatou o medo de morrer pela doença, 

em que o ponto chave de preocupação foi na perda da fonte de renda. Apenas um participante 

do estudo, quando os sintomas se agravaram relatou o medo da morte pela doença. 

 

Pô, como que eu me senti? Me senti arrasado que eu sempre trabalhei. Eu sou 

garoto novo, sempre trabalhei, e você com uma doença que pô. Uma doença assim 

eu fiquei arrasado mermo, toda hora chorava, minha pressão subia. Eu sou meio 

agitado. Eu tava preocupado né, perder o meu emprego, porque pô eu tô há três anos 

lá eu não quero perder o meu emprego (H2). 

 

Chegou uma época que eu tava muito mal mesmo passou na minha cabeça que eu ia 

morrer de tão forte que tava, que eu não aguentava o meu pulmão. Aí eu falei 

"Caramba". Tinha hora que faltava ar, que prendia e não saía nada, eu falei 

"Caramba será que eu vou morrer? (H3). 

 

 

 

5.4 Percepções dos participantes sobre a Atenção à Pessoa com Tuberculose 

  Compreende-se o conceito de acessibilidade nos serviços de saúde como o grau de 

ajuste entre as características dos recursos de saúde e as características da população, no 

processo de busca e obtenção de assistência à saúde, considerando os limites de espaço e 

tempo (FEKETE,1995). Assim, os serviços de saúde são continuamente avaliados, pois o 

referido conceito, entre outros, remete ao processo de avaliação que leva em conta, embora 

distintas e complementares, as dimensões de ordem geográfica, organizacional, sociocultural 

e econômica (RAMOS, 2009).  

De acordo com Pinheiro (2010), questões geográficas, filas nas unidades, a confiança 

no serviço de saúde ou a não possibilidade da UBS absorver a demanda de atendimento, 

pelos mais diversos fatores, e questões ligadas ao indivíduo como o preconceito são exemplos 

de situações pode explicar diferenças entre as os serviços prestados pelas unidades. A 

utilização de serviços de saúde, entendida como a entrada nos serviços, é uma expressão 

positiva do acesso. No entanto, a utilização é influenciada também por fatores dos indivíduos, 
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em particular, pelo perfil de necessidades de saúde e pelos valores e preferências das pessoas. 

(PINHEIRO, 2010).  

Quando analisamos as questões referentes ao acesso às unidades de saúde, assim 

como a avaliação dos serviços prestados aos indivíduos participantes do estudo, percebemos 

que nas narrativas não houve menção de interferência da perspectiva de gênero. Observamos 

que ocorreu a dificuldade de acesso, principalmente para o primeiro atendimento. Quando 

procurado, existem relatos da baixa qualidade dos serviços prestados tanto nos serviços 

públicos quanto os privados de saúde, tais como: demora no diagnóstico, não solicitação de 

exames complementares, erro nos diagnósticos e até mesmo ausência do profissional médico 

especialista para atendimento.  

 

 

Então procurei uma clínica da família em Alcântara, onde uma pessoa que 

trabalhava lá disse que eu tinha que chegar de madrugada para pegar número (M6). 

 

Aí no dia 31 de dezembro eu comecei a passar mal. Quando foi dia, dia 1º eu fui pro 

Pronto Socorro, chegou lá o médico disse que eu estava com pneumonia. Eu fiquei 

internada durante 7 dias no Pronto Socorro de Alcântara. Fiquei internada durante 7 

dias. Ele foi e me deu remédio pra mim ir pra casa que eu tava com pneumonia, que 

eu tava melhor, não sei o que não sei o que lá.  Uns seis ou sete dias depois eu 

comecei a passar mal de novo. Aí lá perto de casa tem um Postinho de Postinho de 

Família. Aí eu fui até lá, pedi a menina para marcar a consulta. Aí eu fui até lá e a 

médica passou outro exame pra mim fazer, que eu falei que eu não tava me sentindo 

bem.  Aí ela falou assim "Tá bom", passou o exame eu não tava conseguindo fazer 

no Posto (M2). 

Fui a dois médicos, eles me examinaram, tirei radiografia, acharam que eu estava 

com uma pneumonia.  Dois particulares e um da UPA. A coisa chegou um ponto que 

eu tenho problema de diabete, eu sou diabético. A minha diabetes chegou a 580, 

590.  Não baixava disso.  E a informação é que era uma pneumonia. Eu 

conversando com uma amiga do posto de saúde, ela disse assim "Tem um 

‘pneumunista’ aqui, um médico que é sensacional. Faz um exame, marca com ele." 

Aí eu consegui marcar. E ele quando olhou a minha radiografia ele disse assim 

"Você não está com pneumonia. Você está com a tuberculose” (H4). 

 

Santos et. al (2009) afirma que as taxas de satisfação, quanto à infraestrutura, podem 

ser influenciadas por outros aspectos dos serviços, como o resultado satisfatório do 

tratamento, bom relacionamento com os profissionais. A preocupação com a infraestrutura 

também não é o fator mais relevante para a satisfação do usuário, ela corresponde às 

características estáveis da assistência, recursos físicos, materiais, financeiros, manutenção 

predial e de equipamentos, dentre outros. É difícil quantificar a influência ou contribuição 

exata desse componente na qualidade final da assistência prestada, mas é possível falar em 
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termos de tendências que a estrutura mais adequada aumenta a probabilidade da assistência 

prestada ser de maior qualidade (MALIK et al, 1998). 

 

 

Lá onde eu fui eu não cheguei a fazer o tratamento lá, mas eu achei lá assim. Eu me 

senti lá muito mal, porque o local lá é um local meio sujo, sabe? Porque os aidéticos 

também fazem tratamento todo mundo junto, e eles lá fazem uma discriminação, 

porque é em outro lugar assim. O posto é muito grande, ele tem em cima e tem em 

baixo. Então, essas pessoas que tem problemas assim que transmitem ficam 

isolados. Então quer dizer, eles têm um pouco de preconceito. Eu acredito nisso, 

porque assim eu nem sabia que tinha sala de médico lá embaixo. Eu já tinha ido, e 

eu não sabia que tinha médico. E lá assim, você realmente vê as pessoas com 

tuberculose, você vê aquelas pessoas bem magrinhas. Então que dizer, eu fiquei 

apavorada só em ir lá pra me informar quando eu ia começar ou não, eu fiquei 

apavorada (M1). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo procurou identificar os Itinerários Terapêuticos de homens e mulheres com 

tuberculose pulmonar no sentindo de descrever a trajetória assistencial na busca por cuidado 

até o atendimento no Centro de Atenção e Investigação da Tuberculose Professor Mazzini 

Bueno, considerando os atravessamentos de gênero envolvidos no processo saúde-doença.  

Para tal, a pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa utilizando a 

estratégia da História de Vida. 

Neste estudo a utilização dos Itinerários Terapêuticos permitiu evidenciar uma série de 

vulnerabilidades dos serviços de saúde percorridos, que impedem a execução de ações e 

respostas adequadas às necessidades dos homens e das mulheres, confirmando a sensibilidade 

desta abordagem aos estudos sobre a perspectiva de gênero nos processos saúde-doença.  Este 

instrumento permite, de forma privilegiada, conhecer os serviços de saúde na ótica dos 

participantes por meio das narrativas das suas experiências na busca por cuidado para a 

saúde.  

No entanto, antes de abordar os itinerários terapêuticos realizados por homens e 

mulheres com tuberculose pulmonar foi necessário evidenciar os dados epidemiológicos que 

apontam a TB como um grave problema mundial de saúde pública. E destacar que a 

epidemiologia desta doença, no Brasil, sinaliza a desigualdade entre os sexos no que se refere 

a incidência, a mortalidade, a cura e o abandono. 

Neste sentido, o estudo buscou apreender como os homens e as mulheres que 

participaram da pesquisa conseguiram ter suas necessidades relativas ao processo saúde-

doença atendidas. O eixo norteador da discussão foram os atravessamentos de gênero 

envolvidos neste processo. 

Foi necessário desenhar o marco lógico da organização das ações de controle da TB 

no Brasil, acreditando que a efetivação, ou não, destas ações com qualidade e garantia de 

acesso é um dos fatores que contribuem para o cenário da doença.  Ao desenhar o marco 

lógico houve a contextualização da criação, no ano de 1957, do Dispensário Mazzini Bueno, 

atual CAIT Mazzini Bueno que é referência secundária na rede ambulatorial de atenção à 

pessoa com tuberculose. 

Nesta lógica, destacou-se a política sobre gênero exposta pela OMS, no ano de 2002, 

que tem a finalidade de contribuir para a melhora da saúde dos homens e das mulheres por 

meio de pesquisas, políticas e programas de saúde que forneçam a adequada atenção às 

questões de gênero e promovam a equidade e igualdade entre homens e mulheres. 

Cabe salientar que um dos objetivos da pesquisa foi o de contextualizar o CAIT 
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Mazzini Bueno no Plano de Controle da TB, desenhando o marco lógico da organização das 

ações de controle da TB, e também se propunha a identificar os elementos voltados à 

perspectiva de gênero.  Assim, ao analisar os documentos brasileiros que norteiam a política 

de controle da TB produzidos após a OMS apresentar a sua política sobre gênero constatou-se 

que não há evidências de elementos voltados a esta perspectiva.  

A ausência da utilização da perspectiva de gênero na política de controle da TB 

evidencia a impossibilidade do enriquecimento da reflexão teórica sobre as necessidades de 

homens e mulheres no processo saúde-doença. Assim, não há contribuição para a formulação 

de estratégias que abordem as questões de gênero nas políticas de controle da TB, e nem 

estratégias que almejem a equidade de gênero em saúde, embora este seja um princípio do 

SUS. Tanto os homens quanto as mulheres não são vistos na sua singularidade e em sua 

diversidade no âmbito das relações que estabelecem. 

  Conforme abordado anteriormente, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

é o responsável pelo desenvolvimento da política nacional de controle da tuberculose em 

nível nacional, considerando como uma das principais medidas para o controle da doença o 

diagnóstico e tratamento correto e imediato dos casos de TB pulmonar, estabelecendo para 

isso, a descentralização das medidas de controle para a atenção básica, com o intuito de 

promover um maior acesso da população (BRASIL, 2011). 

  Como já sinalizado, a TB tem a sua transmissão por via aérea na maioria dos casos.  

Desta maneira, o retardamento do diagnóstico e a falha da terapêutica adequada contribuem 

para a disseminação da doença.  Nesse sentido, é essencial a descoberta dos casos bacilíferos, 

que são os principais focos da transmissão da doença, para cessar a cadeia de transmissão da 

TB. 

 A OMS (2009) recomenda, e o PNCT ratifica por meio do Manual de Recomendações 

para o Controle da Tuberculose (2011), a busca ativa dos sintomáticos respiratórios.  Esta 

busca objetiva reconhecer com maior agilidade as pessoas que estejam com tosse por um 

período igual ou superior a três semanas.  Estas pessoas são consideradas como sendo 

suspeitas de estarem com TB pulmonar.   

Pretende-se, por meio da busca do sintomático respiratório, reconhecer com maior 

agilidade os casos bacilíferos, cessar a cadeia de transmissão e com isto diminuir com o 

tempo a incidência da TB. Esta busca deve ser realizada por profissionais de todos os níveis 

hierárquicos do SUS, ou seja, na atenção básica, nas referências secundárias e referências 

terciárias.  E apresenta como estratégia operacional a indagação a respeito da presença e 

duração da tosse às pessoas que utilizam os serviços de saúde, assim como a orientação sobre 

a coleta de escarro para os sintomáticos respiratórios identificados. 
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 Esclarecido a significância da implementação das ações oportunas para alcançar a 

detecção precoce dos casos de sintomáticos respiratórios e diante da demonstração do quadro 

de atraso no diagnóstico dos casos apresentados por homens e mulheres, excetuando aqueles 

nos quais a clínica apresentada demandou uma maior investigação, salienta-se por meio deste 

estudo a ausência da prática da busca dos sintomáticos respiratórios pelos profissionais 

envolvidos nestes itinerários terapêuticos. 

Nesta direção, é importante mencionar que se apresentou como relevante, nas 

narrativas dos homens e das mulheres, a realização do diagnóstico e a condução dos casos de 

forma equivocada por médicos envolvidos nestas trajetórias assistenciais, retardando o acesso 

dos entrevistados à terapêutica correta.  Em alguns itinerários terapêuticos apresentados a 

tuberculose pulmonar foi diagnosticada como sendo resfriado, em outros casos como 

pneumonia e em outro caso como enfisema pulmonar.  O retardamento do diagnóstico 

correto, além de contribuir para a cadeia de transmissão da TB, pode colaborar para o 

agravamento dos sintomas desta doença. 

No que se refere a organização da atenção à pessoa com tuberculose nos serviços de 

saúde, por meio das trajetórias assistenciais apresentadas, verificamos a ausência da 

descentralização das ações de controle da tuberculose para a atenção básica, e a consequente 

centralização do atendimento as pessoas com TB em apenas algumas unidades de saúde.  

Observamos o acionamento do sistema de saúde por diferentes unidades, de diferentes 

complexidades, assim torna-se necessário que os profissionais estejam preparados para 

ofertar um melhor atendimento. 

 Face ao exposto durante este estudo, evidenciamos a necessidade de se introduzir a 

perspectiva de gênero na saúde pública, especialmente na política nacional de controle da 

tuberculose, evidenciando as diferentes necessidades dos homens e das mulheres, 

respondendo assim apropriadamente às necessidades de saúde de cada grupo, visando à 

promoção da saúde, assegurando que homens e mulheres tenham a mesma oportunidade de 

gozar uma boa saúde. 

Este estudo efetuou descobertas interessantes a respeito da temática sem pretender, no 

entanto, esgotá-la, uma vez que a mesma é ampla, profunda e ainda pouco discutida. 

Salientamos que por se tratar de estudo qualitativo as descobertas não podem ser 

generalizadas, mas oportunizam delinear um retrato valioso de como o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose possui desafios a serem enfrentados e dificuldades a serem 

superadas na organização dos serviços. 
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ANEXO 02 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

 

Pergunta inicial: “Fale como se deu a busca pelo atendimento de saúde desde que você 

percebeu os sintomas da tuberculose” 

 

 

1 – Pergunta: 

Resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Pergunta: 

Resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Pergunta: 

Resposta: 
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ANEXO 03 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 
 

 

ESQUEMA DE PENSAMENTO PARA A ENTREVISTA DE USUÁRIOS COM 

TUBERCULOSE PULMONAR 

 

Temas Objetivos Possibilidades de Perguntas 

Demandas e 

necessidades de saúde 

antes da descoberta da 

tuberculose pulmonar. 

Aproximar e conhecer 

o(a) entrevistado(a). 

 

1. Inicialmente gostaria que você me 

falasse sobre alguns dados (apresentar os 

dados de identificação). 

2. Em que momento você procurava uma 

Unidade de Saúde? 

 

A tuberculose 

pulmonar. 

Identificar a 

percepção dos homens 

e das mulheres sobre a 

doença e a assistência 

 

3. Quando foi a descoberta da tuberculose 

pulmonar? 

4. Como foi descoberto? 

5. E como você se cuida? 

6. Antes de descobrir que estava com 

tuberculose pulmonar você já tinha 

conhecimento sobre a doença? 

7. O que você sabe sobre essa doença? 

(transmissão/ tratamento) 

 

Demandas de saúde e 

relação com as 

unidades de saúde 

depois da tuberculose 

pulmonar. 

Conhecer os impasses 

e as possibilidades da 

assistência ao usuário 

com tuberculose. 

 

Descrever como os 

homens e as mulheres 

reagem mediante as 

dificuldades e as 

facilidades 

encontradas durante 

os itinerários 

terapêuticos. 

 

8. Onde você procurou atendimento para 

se tratar. 

9. Como é quando você procura o 

atendimento nessas Unidades de Saúde do 

SUS? 

10. Como essas Unidades de Saúde 

funcionam? 

11. Como você é encaminhado? 

12. O que você acha do atendimento nessas 

Unidades de Saúde diante de seus 

problemas? Elas atendem as suas 

necessidades? (Pedir para falar sobre as 

necessidades atendidas e não atendidas) 

13. Como é o acesso e se encontra 

facilidades e dificuldades para conseguir: 

consultas, exames, medicação e internação. 

14. Diante das dificuldades o que você fez 

ou faz? 
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15. Em sua opinião, o que falta no 

atendimento à pessoa com tuberculose 

pulmonar? 

16. Quais são os profissionais envolvidos 

no seu atendimento? E como eles se 

relacionam? 

17. Conte-me como é sua relação com 

esses profissionais de saúde, no 

atendimento às suas necessidades. 

18. Você participa nas decisões 

relacionadas ao seu tratamento? Como isso 

ocorre? O que você acha disso? 

 

Considerações finais Proporcionar ao(à) 

entrevistado(a) 

momentos para suas 

colocações e realizar o 

fechamento da 

entrevista 

19. Além de tudo que nós conversamos 

tem algo que você gostaria ainda de me 

dizer? 

 

Lembrar da possibilidade de entrar em 

contato com o(a) entrevistado(a), e se 

colocar à disposição. 
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ANEXO 04 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Itinerários Terapêuticos de Usuários com Tuberculose: uma perspectiva 

de gênero. 

Pesquisador Responsável: Amanda Silva de Oliveira Pinheiro 

Orientadores: Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino e Profª Drª Virginia Dresch  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde da Comunidade, 

Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-9377 / (21) 82381292 

 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: ____________anos      RG: _______________________ 

 

  

O(A) Sr.(Srª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Itinerários 

Terapêuticos de Usuários com Tuberculose: uma perspectiva de gênero.”, de 

responsabilidade da pesquisadora Amanda Silva de Oliveira Pinheiro. 

O objetivo desta pesquisa é conhecer o caminho percorrido por homens e por 

mulheres na busca por tratamento da tuberculose até serem atendidos no Centro de Atenção e 

Investigação da Tuberculose Professor Mazzini Bueno.  Sua participação nesta pesquisa se 

dará de maneira voluntária através de entrevistas, sem tempo de duração previsto, que serão 

gravadas e, posteriormente transcritas. Acreditamos que as perguntas não expõem os(as) 

entrevistados(as) a qualquer risco. Mesmo assim, quaisquer dúvidas ou questões relativas ao 

entendimento de risco poderão ser consultadas, a qualquer momento, com o comitê de ética 

ou com a própria pesquisadora. As perguntas são relativas à sua trajetória de vida e a ligação 

com o tratamento da tuberculose. Esclarecemos que somente a pesquisadora e seus 

orientadores terão acesso às entrevistas em suas versões originais, e que a sua identidade será 
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preservada, ou seja, suas declarações não serão identificadas. O(A) Sr.(Srª) pode, a qualquer 

tempo, recusar-se a responder a alguma questão ou desistir da entrevista, sem prejuízos à 

continuidade do trabalho. 

Os resultados desta pesquisa, além de resultarem em uma dissertação de mestrado, 

poderão ser publicados em periódicos científicos e apresentados em congressos no campo da 

Saúde Coletiva. Esperamos assim que essa pesquisa, além de contribuir para o referencial 

teórico desse campo científico, possa se destinar à construção de um saber que seja 

compartilhado com os profissionais da área da saúde e com a sociedade, de uma forma geral. 

As informações dadas pelo(a) senhor(a) poderão ser úteis na construção de conhecimentos 

relativos à política nacional de controle da tuberculose.  

Agradecemos sua participação nesta pesquisa. O(A) senhor(a) receberá uma cópia 

deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora e do Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e poderá tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação a qualquer momento. 

Diante das informações acima, declaro conhecer que serei entrevistado(a), que minha 

participação é voluntária e são garantidos minha privacidade e anonimato.  

 

Eu, _______________________________________________________________, RG nº 

__________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, 

do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de 2013. 

  

________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

 

________________________________________________ 

Amanda Silva de Oliveira Pinheiro 

Pesquisadora Responsável 

Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFF 

 
Endereço e telefones para contatos: 

Amanda Silva de Oliveira Pinheiro 

Mestrado em Saúde Coletiva  

Universidade Federal Fluminense 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 3º andar – anexo HUAP 

Centro – Niterói – RJ – CEP 24030-215 

Tel/fax: 2629-9377 – e-mail: amanda.sop@gmail.com – celular: (21) 82381292 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4º andar – anexo HUAP / Tel: 26299189 

Centro – Niterói – RJ – CEP 24030-210  
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