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RESUMO 

 

Objetivou- se neste estudo analisar o perfil da prevalência da tuberculose atendidos na 

Área Programática 3.1 do Município do RJ nos últimos cinco anos segundo as variáveis 

sociodemográficas e clínico- laboratoriais do prontuário eletrônico do paciente (PEP). 

Trata- se de estudo epidemiológico retrospectivo com abordagem quantitativa. Os 

desfechos primários que estão sendo observados no estudo são: registro do número do 

Sinan no prontuário; ter realizado pelo menos cinco consultas médicas ou de 

enfermagem no período do tratamento; ter alta por cura da TB registrado no prontuário; 

Ter registro do resultado de exame anti- HIV até o segundo mês de tratamento; Ter 

registro de avaliação de todos os contatos; Ter recebido do ACS (Agente Comunitário 

de Saúde) pelo menos 12 visitas durante o período de análise. A pesquisa foi aprovada 

no Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP/UFF e da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. Os resultados demonstraram que entre 2012 e 2017, foram notificados em 

moradores da AP 3.1- 5.622 casos pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) e 2561 pelo prontuário eletrônico do paciente (PEP). Quanto ter 

registro no Sinan no PEP: 81,6 % apresentaram, 53,37% possuíam 5 consultas ou mais 

durante o tempo de tratamento, 40,33% obtiveram alta por cura no PEP. O indicador de 

abandono/ óbito no PEP foi de 59,66%. O registro de 2 BAAR no PEP foi de 25,18%. O 

registro do resultado do teste de HIV até o 2° mês de tratamento no PEP foi de 44,67%. 

Registro de avaliação de todos os contatos: 1, 91 %. Pelo menos 12 visitas domiciliares 

pelos ACS: 67,12 %. Pelo menos um atendimento odontológico: 20,61%. Conclui- se 

que como aspectos positivos a grande maioria dos atendidos possuíam registro no 

Sinan, mais da metade da amostra possuíam cinco consultas médicas/enfermagem 

durante o tratamento, assim como as visitas dos ACS, apontando para uma ampliação 

do acesso ao diagnóstico e tratamento da doença no território. Apesar disso, a proporção 

de cura ainda se manteve inferior aos 85% recomendados e o abandono do tratamento, 

superior aos 5% aceitáveis. Indicadores operacionais como o registro de testagem para o 

HIV entre casos novos de TB, porcentagem de atendimento odontológico e proporção 

de contatos avaliados entre os registrados merecem atenção especial, por parte da 

Coordenação da Área, dos gestores das unidades e das equipes da ESF.  

 

 

Palavras-chave: Tuberculose, Estratégia Saúde da Família, Epidemiologia e Sistema de 

Informação. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the profile of tuberculosis cases treated in 

Program Area 3.1 of the Municipality of RJ in the last five years according to socio 

demographic and laboratory clinical characteristics of the electronic patient record 

(PEP). This is a retrospective epidemiological study with a quantitative approach. The 

primary outcomes that are being observed in the study are: registration of the SINAN 

number in the medical record; have performed at least 5 medical or nursing 

appointments during the treatment period; discharge for TB treatment recorded on the 

patient record; Have the HIV test result recorded by the second month of treatment; 

Have evaluation records of all contacts; Have received at least 12 visits from the ACS 

(Community Health Agent) during the review period. The research was carried out in 

Program Area 3.1 (AP 3.1) in the Municipality of Rio de Janeiro. The research was 

approved by the Ethics and Research Committee of HUAP / UFF and the City Hall of 

Rio de Janeiro. The results showed that, between 2012 and 2017, patients were reported 

in the AP 3.1 - 5,622 cases by the SINAN and 2561 by the electronic patient record 

(PEP). How much to register in the SINAN in the PEP: 81.6% presented. Already 

53.37% had 5 or more appointments during the treatment time, 40.33% were discharged 

for cure in the PEP. The indicator of abandonment / death in the PEP was 59.66%. The 

recording of 2 BAAR in PEP was 25.18%. The record of the HIV test result up to the 

2nd month of treatment in the PEP was 44.67%. Record of evaluation of all contacts: 1, 

91%. At least 12 home visits by the ACS: 67.12%. At least one dental care: 20.61%. It 

was concluded that as a positive aspect, the vast majority of those attending had a 

SINAN registry, more than half of the sample had 5 medical / nursing consultations 

during the treatment, as well as visits by the ACS, pointing to an increase in access to 

diagnosis and treatment of disease in the territory. Despite this, the cure rate still 

remained below the recommended 85% and treatment dropout, which is higher than the 

acceptable 5%. Operational indicators such as the HIV testing register among new TB 

cases, percentage of dental care and the proportion of contacts evaluated among those 

registered deserve special attention from the Area Coordination, the unit managers and 

the ESF teams. 

Key words: Tuberculosis, Family Health Strategy, Epidemiology and Information 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Epidemiologicamente, a tuberculose ainda é presença importante no Brasil, 

assim o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) destaca que é a doença infecciosa que 

mais mata no mundo superando as mortes causadas pelo HIV/Aids, 10,4 milhões de 

casos estimados em 2016.  Encontra- se atualmente entre as dez maiores causas de 

morte no mundo. O Brasil se destaca por estar entre os países com maiores taxas de 

morbimortalidade por tuberculose. Torna- se um problema de saúde prioritário no 

Brasil, que juntamente com outros 22 países em desenvolvimento, albergam 80% dos 

casos mundiais da doença. Estima-se que ocorram 129.000 casos por ano, dos quais são 

notificados cerca de 90.000. O agravo atinge a todos os grupos etários, com maior 

predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15- 54 anos) e do sexo masculino. 

Doença infecciosa atinge, principalmente, o pulmão (OMS, 2015). 

Pobreza, desnutrição, moradia e saneamento – agravados por outros fatores de 

risco, como HIV, tabagismo, consumo de álcool e diabetes – podem colocar as pessoas 

em risco elevado de contrair tuberculose e dificultar o acesso aos cuidados. Mais de um 

terço das pessoas (4,3 milhões) com tuberculose não são diagnosticadas, ou notificadas 

(OMS, 2017). 

A estratégia de saúde da família (ESF) tem papel fundamental na cura e 

acompanhamento da tuberculose por ser o primeiro nível de acesso de um sistema de 

saúde, apresentando alguns princípios básicos de organização como a longitudinalidade, 

integralidade da atenção e a coordenação do cuidado dentro do próprio sistema de saúde 

(BRASIL, 2015). Com isso, possibilita através da criação do vinculo maior acesso e 

adesão ao tratamento. O enfermeiro possui papel fundamental dentro da ESF, que 

consiste no planejamento, organização, avaliação de serviços e realização das ações do 

cuidado diretamente envolvidas no tratamento e controle da tuberculose (RÊGO et al, 

2015).  Competem ações como identificar os Sintomáticos Respiratórios (SR), realizar 

consultas de enfermagem, solicitação de exames, notificação de casos confirmados, 

contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe, 

observar os cuidados básicos de redução da transmissão, realizar vigilância do trabalho 

dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) sobre o acompanhamento aos usuários 

acometidos pela doença, entre outras ações (BRASIL, 2011a). 
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Considerando que a APS (Atenção Primária à Saúde) é a porta de entrada do 

sistema de saúde e deve exercer a coordenação do cuidado, a existência de registros de 

alta qualidade e rapidamente acessíveis são vitais para o desempenho adequado de suas 

atribuições (AGARWAL; CROOKS; 2008). A implementação do PEP (prontuário 

eletrônico do paciente) na atenção primária em 2009, foi de suma importância para 

garantir a boa qualidade dos registros e a sua estruturação, contribuindo para garantir 

uma assistência de excelência. Pois a falta de informação compromete a avaliação da 

adequação dos processos e dos resultados do programa de controle (NOGUEIRA, 

ABRAHAO; MALUCELLI, 1999). 

A partir de 2009 no RJ observa-se interesse crescente sobre pagamento por 

desempenho (pay-for performance (P4P) ou “value based purchasing”), principalmente 

na Saúde da Família. Esta proposta tem por objetivo acelerar a melhoria da qualidade 

dos cuidados de saúde (CG, 2016). 1 

Foi definido um conjunto de ações de acompanhamento a serem remuneradas 

como parte variável dos vencimentos a ser paga trimestralmente pelas Organizações 

Sociais de Saúde (OSS) aos profissionais de saúde, essas compensações estão 

associadas ao acompanhamento dos usuários vulneráveis e de risco, segundo as 

orientações técnicas das Linhas de Cuidado da Superintendência de Atenção Primária – 

S/SUBPAV/SAP, que são: acompanhamento em planejamento reprodutivo de uma 

mulher em idade fértil; acompanhamento em planejamento reprodutivo de uma mulher 

em idade fértil, com inserção de DIU (dispositivo intra uterino); acompanhamento de 

uma gravidez; acompanhamento de uma criança, no primeiro ano de vida; 

acompanhamento de uma criança, no segundo ano de vida; acompanhamento de uma 

pessoa diabética; acompanhamento de uma pessoa hipertensa; acompanhamento de uma 

pessoa em alta por cura de tuberculose; acompanhamento de uma pessoa em alta por 

cura de hanseníase; acompanhamento de uma pessoa com transtorno ou necessidades 

relacionadas ao consumo de álcool e/ou outras drogas (CG, 2016). 

Dessa forma me proponho à analisar o perfil dos casos de tuberculose atendidos 

na Área Programática 3.1 do Município do RJ nos últimos 5 anos segundo as variáveis 

                                                 
1 CONTRATO DE GESTÃO, Estratégia de Saúde da Família – AP 3.1 (TEIAS), 2016. 
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sociodemográficas e clínico – laboratoriais de acordo com a variável das equipes de 

Saúde da Família. 

Esse estudo se justifica e é inédito, pois apresentam-se escassos estudos que 

comprovem a qualidade do registro das variáveis sociodemográficas e clínico 

laboratoriais da tuberculose no prontuário eletrônico, uma vez que foi implantado 

recentemente. Além de ser relevante para o meio acadêmico, pois o cenário estudado e 

campo de estágio da graduação, residência, mestrado de várias instituições como: 

Fiocruz, UFRJ e UFF. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 A tuberculose é uma doença que acomete as populações humanas há milhares de 

anos, persistindo como importante causa de mortalidade nos países em 

desenvolvimento. Em 2016 houve 69 mil novos casos, contabilizando mais de 14 

milhões de pessoas com tuberculose ativa, acarretando 4,5 mil óbitos (BRASIL, 2018). 

No ano de 2017 o estado do Rio de Janeiro apresentou o “Coeficiente de incidência” de 

63/100.000 habitantes, correspondendo a quase duas vezes a média nacional. A 

proporção de cura de tuberculose de pulmonares bacilíferos no estado foi de 63% contra 

70,6% de média nacional, abaixo do preconizado pela OMS de 85% (BRASIL, 2018). 

A falta de adesão ao tratamento também se constitui um grave problema no 

cenário atual, além de retardar ou impedir a cura do indivíduo, o uso de medicamentos 

de forma irregular ou por tempo insuficiente, promove a emergência de cepas de bacilos 

resistentes (OMS, 2010). 

Contudo com a instituição do prontuário eletrônico na APS, no qual consiste em 

elemento essencial à integralidade do cuidado, contribui para fortalecer a continuidade 

do acompanhamento do paciente com tuberculose. Uma vez que reflete no aumento da 

adesão do tratamento, pois a adoção de um formulário contendo campos fechados para o 

preenchimento dessas informações contribui para a melhoria do registro, refletindo na 

qualidade da assistência prestada (VASCONCELLOS; GRIBEL; MORAES; 2008).     

Logo a pesquisa torna- se de suma importância para entender melhor a não 

completude desses indicadores e deseja- se contribuir para formulação de meios para 

alcançar a meta da OMS de 85% na área estudada.    
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1.2.1 Problema de Pesquisa 

 

          Qual a relação entre o número de casos de tuberculose na AP 3.1 na lógica das 

variáveis sociodemográficas e clínico- laboratoriais na linha de cuidado em tuberculose? 

 

1.3 OBJETIVO 

Analisar o perfil da prevalência da tuberculose na Área Programática 3.1 do 

Município do RJ nos últimos cinco anos segundo as variáveis sociodemográficas e 

clínico - laboratoriais. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Entre os anos de 2016/2017 foram diagnosticados 69 mil casos novos de TB, 

cerca de 4,5 mil mortes por tuberculose em 2016. De acordo com a nova classificação 

da OMS 2016-2020, o Brasil ocupa a 20° posição na lista dos 30 países prioritários para 

TB e a 19° posição na lista dos 30 países prioritários para TB-HIV. Atualmente ocupa a 

4° causa de mortes por doenças infecciosas e a 1° causa de mortes dentre as doenças 

infecciosas definidas dos pacientes com AIDS (BRASIL, 2018). 

No Brasil como afirma Souza (2007), há uma estimativa de que mais de 

cinquenta milhões de brasileiros estejam infectados pelo bacilo da tuberculose e que o 

número de óbitos pode exceder os seis mil casos por ano. Os dados epidemiológicos e 

operacionais indicam que a incidência, a mortalidade e as taxas de abandono e de cura 

não tiveram quedas expressivas nos últimos anos, pelo contrário aumentaram.   

Segundo Mendes (2012) há poucas experiências sólidas de utilização de 

prontuários clínicos familiares no país e na ESF. Considerando a tuberculose uma 

doença relacionada a fatores socioeconômicos, faz- se necessário avaliar a relação entre 

o número de casos de tuberculose na AP 3.1 e a qualidade dos registros do prontuário 

eletrônico. 

 Como contribuições deste estudo têm-se a assistência, ensino e a pesquisa. 

Acredita-se que a compreensão da realidade estudada, seja um dos caminhos para 

aprimorar o cuidado conferido nos serviços de Atenção Primária à Saúde contribuindo 

para a excelência da assistência.  

 Por fim, o estudo do perfil clínico e epidemiológico desses pacientes contribui 

como instrumento de apoio ao SUS, quer seja para estabelecimento de prioridades, quer 
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seja para alocação de recursos ou orientação programática, mas, sobretudo, por 

proporcionar as bases para avaliação de medidas que promovam a melhora do cuidado.  
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 

A Área de Planejamento 3.1 possui 28 bairros e uma população total estimada 

para o ano de 2016 de cerca de 900.477  habitantes (RG, 2016)2. Nesta AP, as 

comunidades/bairros que são objeto do contrato de gestão, Ramos, Complexo da Maré, 

Complexo do Alemão, Vigário Geral, Penha, Penha Circular, Ilha do Governador, 

respondem juntos, por uma população de cerca de 265.000 habitantes, ou seja, 29,6% 

do total da população residente nesta AP. Essas comunidades/bairros apresentam 

elevados índices de densidade demográfica, isto é, o número de habitantes por Km2 é 

bastante superior à média de alguns dos bairros que compõem esta AP. Esta área abriga 

um volumoso contingente populacional, onde se concentra uma grande parcela de 

população de baixa renda excluídas de direitos a cidadania. Faz divisa com a Baixada 

Fluminense, conjunto de municípios limítrofes e periféricos que acessam muito os 

serviços de saúde da área (RG, 2016)². 

As divisões do município do RJ em Áreas de Planejamentos pretendiam atender 

a orientação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a organização dos territórios da 

saúde respondesse a uma concepção de Distritos Sanitários e para implantação do SUS 

onde as ações de saúde deveriam ser regionalizadas (DUROVNI, 2013). 

A Resolução n.º 431, de 14 de abril de 1993, cria 10 Áreas de Planejamentos 

Sanitários (APS) na cidade, constituídas por 32 Regiões Administrativas (RAs) e 157 

bairros. De acordo com o Relatório final do fórum de conselhos municipais de saúde da 

Região Metropolitana I do Estado Rio de Janeiro.  

 

 

As coordenações das Áreas de Planejamento (CAP) configuram uma unidade 

intermediária e mediadora entre o nível central e as unidades prestadoras de 

serviços do SUS em seu território e, em algumas circunstâncias, dessas com a 

população usuária desses serviços. As CAPs enfrentam diversas dificuldades 

de ordem financeira, técnico- administrativa e política, as quais obstaculizam 

e limitam suas ações. Assim as Áreas de Planejamento (AP) estão longe de se 

constituírem Distritos Sanitários, segundo a concepção a proposta na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde. (BRASIL, 2006, p21). 

 

                                                 
2 GRAEVER, L. Relatório de Gestão CAP 3.1. Prefeitura do Rio de Janeiro. 2016. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6594964/4177981/RGCAP3.1.pdf 
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Os três subsistemas da Área de Planejamento 3.1, onde foi realizada a pesquisa, 

compreende a população moradora dos bairros assim distribuídas:  

Subsistema Leopoldina Norte - Jardim América, Penha, Penha Circular e Brás 

de Pina . 

Subsistema Leopoldina Sul - Ramos, Olaria, Bonsucesso, Manguinhos, 

Complexo da Maré e Complexo do Alemão.  

Subsistema Ilha do Governador – Bairros da Ilha do Governador.  

Nessa área a implantação da ESF teve início em 1999 com convênio assinado 

entre a Secretaria Municipal de Saúde e os gestores dos projetos com ONGS para gestão 

do processo em parceria com o projeto maré em 08 (oito) PACS; em 2000 com 02 

(dois) PACS no Complexo do Caricó, na Penha Circular , 2 (duas) ESF na comunidade 

de Parque Royal que localizada na Ilha do governador e 02 (duas) ESF na comunidade 

de Mandela de Pedra e João Goulart no complexo de Manguinhos articulados com 

organizações não-governamentais, associações de moradores e a fundação de Pesquisa 

da FIOCRUZ / FIOTEC em parceria com o Centro de Saúde Escola Germano Sinval 

Faria (DUROVNI, 2013). 

A AP 3.1 é território dos tradicionais subúrbios surgidos ao longo das estradas 

de Ferro Central do Brasil e Leopoldina, é de longe onde se localiza o maior contingente 

de moradores em favelas. Relativamente próxima do centro de negócios e empregos e, 

em passado recente, concentrando muitas indústrias, sempre atraiu as classes 

trabalhadoras, por suas vantagens locacionais (CAVALIERI; VIAL, 2012). 

 Atualmente a AP 3.1 possui: 18 Centros Municipal de Saúde, 17 Clínicas da 

Família, 02 Policlínicas: 

• CMS Nagib Jorge Farah; 

• CMS Iraci Lopes; 

• CMS José Breves dos Santos; 

• CMS João Cândido; 

• CMS São Godofredo; 

• CMS Maria Cristina Roma Paugartten; 

• CSE Germano Sinval Faria; 

• CMS Américo Veloso; 

• CMS Parque União; 
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• CMS Hélio Smidt; 

• CMS Samora Machel; 

• CMS Nova Holanda; 

• CMS Vila do João; 

• CMS Parque Royal; 

• CMS Nilton Alves Cardoso; 

• CMS Paulino Werneck; 

• CMS Necker Pinto; 

• CMS Madre Teresa de Calcuta; 

• CF João Trinta; 

• CF Eldimir Thiago Sousa; 

• CF Nilda Campos de Lima; 

• CF Heitor dos Prazeres; 

• CF Aloysio Augusto Novis; 

• CF Felippe Cardoso; 

• CF Rodrigo Yamawki Aguilar Roig; 

• CF Zilda Arns; 

• CF Palmeiras; 

• CF Augusto Boal; 

• CF Adib Jatene; 

• CF Victor Valla; 

• CF Assis Valente; 

• CF Maria Sebastiana de Oliveira; 

• CF Nilda Campos de Lima; 

• CF Olaria Praça Clomir Teles Cerbino; 

• CF Ramos Alemão; 

• Policlínicas José Paranhos Fontenelle; 

• Policlínicas Newton Alves Cardoso; 

   

As três maiores favelas da cidade em número de habitantes estão na AP 3.1: 

Complexo do Alemão (60.583), da Penha (36.862), complexo da maré. Tal fato, por si 

só mostra a importância que os grandes conjuntos favelados assumem na paisagem 
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urbana da chamada Zona Norte da cidade. Além desses, que se encontram entre os três 

maiores, ainda estão localizados na AP 3.1 os conjuntos de Manguinhos (20.039) em 

Ramos, do Morro do Dendê (17.210) na Ilha do Governador (CAVALIERI; VIAL, 

2012). 

No ano de 2016 houve a expansão das equipes de Saúde da Família de 150 equipes 

210 equipes, 25 novas equipes de saúde bucal. Ocorreu um aumento de 60% para 83% 

de cobertura da ESF, com uma media de 3134 cadastrados por equipe, como preconiza a 

PNAB e 94% das equipes estavam completas (RG, 2016). 

Possui ainda uma clínica ampliada em Saúde Mental com: 28 Psicólogos, 16 

Terapeutas Ocupacionais, 28 Nutricionistas, 16 Fisioterapeutas, 8 Assistentes Sociais, 

totalizando em 2016: 9.363 atendimentos. Faz parte da AP 3.1 a Academia Carioca que 

possui um total de 30 equipes, com 20 Educadores Físicos com o total de 11.861 alunos 

cadastrados (RG, 2016). 

Com relação à Cobertura Assistencial (2014/2016) foram: 1.904.428 atendimentos, 

totalizando 697.354 atendimentos ao ano, com uma média de 355 atendimentos por 

equipe ao mês, com taxa de frequentação em 2016 de 6,02 consultas ao ano, 

apresentando media de 60% de atendimento medico e 40% de atendimento por 

enfermeiros (RG, 2016). 

A taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar com registro em 2016 foi 

59, 3%, contra 15, 86% de abandono e 5,3% de óbito (RG, 2016).  Logo entende- se que 

a melhor compreensão do cenário de pesquisa e das variáveis da linha de cuidado da 

tuberculose irá contribuir para melhorar esses indicadores e a atuação dos profissionais 

da AP 3.1.  

 

2.2 TUBERCULOSE: ASPECTOS GERAIS 

 

 A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de elevada magnitude e 

importância no mundo. Foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

1993 como uma doença de emergência mundial, consistindo a maior causa de morte por 

doenças infecciosas em adultos (OMS, 2015). Cabe destacar que a tuberculose é uma 

doença infecciosa e contagiosa, causada pelo microorganismo Mycobacterium 

tuberculosis, também denominado de bacilo de Koch (BK), homenageando o seu 

descobridor. Propaga-se através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos 
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expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz 

alta. Quando as gotículas são inaladas por pessoas sadias, provocam a infecção 

tuberculosa e o risco de desenvolver a doença (BRASIL, 2013). Os pacientes com 

tuberculose apresentam comprometimento do estado geral, febre baixa vespertina, 

sudorese noturna, inapetência e emagrecimento. Quando a doença atinge os pulmões, o 

indivíduo pode apresentar dor torácica e tosse inicialmente seca; e quando produtiva 

acompanhada ou não de escarros hemoptóicos (BRASIL, 2010). Denomina-se “caso de 

tuberculose” todo indivíduo com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou cultura e 

aquele em que o médico, com base nos dados clínico-epidemiológicos e no resultado de 

exames complementares, firma o diagnóstico de tuberculose (BRASIL, 2011).  No 

município do Rio de Janeiro o enfermeiro da ESF ao prestar assistência ao usuário com 

tuberculose confirmada por baciloscopia (BAAR), também pode iniciar tratamento. 

Segundo normas do Ministério da Saúde (MS), o diagnóstico da TB deve ser 

feito, preferencialmente, por meio da baciloscopia do escarro, apesar de também poder 

ser realizado com bases clínico-epidemiológicas. Tal situação pode ocorrer quando, 

apesar de não se evidenciar a presença do bacilo em exames, o paciente apresenta 

manifestações clínicas e/ou radiológicas compatíveis com a doença, além de história de 

contato com pessoa acometida por TB (BRASIL, 2013). Além da sua importância e 

baixo custo no diagnóstico da doença, a baciloscopia é fundamental para o 

acompanhamento dos casos bacilíferos, de preferência mensalmente e obrigatoriamente 

ao final do segundo, quarto e sexto mês de tratamento (BRASIL, 2013).  

Dos casos confirmados por TB 10% dos casos estimados são HIV positivo, 

estima- se que em 2016 ocorreram 374 mil óbitos com TB-HIV, representando a 

principal causa de morte entre estas pessoas em nosso meio. (BRASIL, 2018). O 

diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV pode ser realizado por meio de técnicas 

convencionais de sorologia e, desde 2005, também por testes rápidos (BRASIL, 2011). 

A implantação do teste rápido para o HIV representou importante passo para ampliar o 

acesso e permitir a obtenção do resultado do exame em tempo oportuno, uma vez que os 

mesmos são de simples execução, viabilizando o resultado definitivo em até 15 minutos 

(BRASIL, 2013). No município do Rio de Janeiro o teste e garantido em todas as 

equipes de saúde da família, e o momento ideal para sua realização acontece ao se 

fechar diagnóstico de Tuberculose. 
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Estudo demonstra que pessoas do sexo feminino têm 1, 40 vezes a chance de 

cura de tuberculose quando comparadas com pessoas do sexo masculino. Pessoas da 

raça/ cor branca têm 0,75 vezes a chance de cura quando comparadas com as pessoas 

não brancas e as pessoas com nível superior têm 2, 10 vezes mais chance de cura 

quando comparadas com pessoas analfabetas (PRADO; VIRGILIO; MEDRONHO; 

2016). Quanto aos fatores associados ao óbito pela doença, um estudo apontou 

associação positiva para indivíduos com idade superior a 50 anos e alcoolismo como 

doença associada, enquanto estar empregado foi um fator de proteção (PELAQUIM; 

SILVA; RIBEIRO; 2007). 

Desde 1979, o Brasil vinha utilizando o mesmo esquema padronizado com três 

drogas para o tratamento da TB. Em 2009, o comitê técnico do Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) reavaliou o regime terapêutico da TB no Brasil e a 

partir deste ano, passou se a introduzir o etambutol como quarto fármaco nos dois 

primeiros meses de tratamento do agora denominado esquema básico. O esquema é 

indicado para adultos e crianças, a partir de dez anos, e consiste em um período de 

ataque de dois meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Nos quatro 

meses de manutenção que se seguem, utilizam-se apenas os dois primeiros fármacos 

(2RHZE/ 4RH). O comprimido de dose fixa combinando as quatro drogas também foi 

adotado a partir de 2013, visando facilitar a ingestão e a supervisão da tomada da 

medicação (BRASIL, 2013).  

A atual estratégia para o controle da tuberculose é o tratamento diretamente 

observado (TDO), que tem como objetivo garantir a adesão ao mesmo, reduzindo o 

risco de transmissão da doença na comunidade. A administração do (TDO) requer a 

supervisão da ingestão dos medicamentos, na unidade de saúde ou na residência, 

assegurando-se que o doente os tome em uma única dose diária. A supervisão da 

tomada da medicação poderá ser feita com pelo menos três observações semanais, nos 

primeiros dois meses, e uma observação por semana, até o seu final. É desejável que a 

tomada observada seja diária, de segunda a sexta- feira. Para fins operacionais, ao final 

do tratamento, para definir se o tratamento foi observado, convenciona- se que este 

doente deverá ter tido no mínimo 24 tomadas observadas na fase de ataque e 48 

tomadas observadas na fase de manutenção (BRASIL, 2013). 

Uma ação fundamental que deve ser desenvolvida por todos os profissionais da 

ESF, a busca ativa e exame dos contatos, uma vez que por meio dessas ações e possível 
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detectar casos da doença ativa e da ILTB (Infecção Latente por Tuberculose). São 

considerados contatos todas as pessoas que convivem por períodos prolongados no 

mesmo ambiente que o caso índice, o que pode ocorrer tanto no trabalho, em casa ou na 

escola. Crianças, independentemente da forma clínica da doença, devem ter todos os 

seus contatos adultos avaliados para detecção da possível fonte de infecção (BRASIL, 

2011). A terapia preventiva, ou o tratamento da ILTB, é realizada com a isoniazida 

durante seis meses, segundo normas do MS (BRASIL, 2011). 

 A doença tem relação direta com a miséria e a exclusão social, portanto as 

pessoas mais vulneráveis socialmente têm maior chance de desenvolvimento e 

proliferação desta doença. Em 2013, foi publicada uma revisão sistemática 

correlacionando a tuberculose com fatores socioeconômicos (SAN PEDRO E 

OLIVEIRA, 2013). Os estudos utilizaram os setores censitários como nível de 

agregação dos dados, encontrando associação com: a) domicílios com mais de cinco 

moradores; b) analfabetismo; c) proporção de população com mais de 65 anos; d) 

proporção de pessoas com baixa renda; e) proporção de pessoas acima de 15 anos com 

baixa escolaridade; f) proporção de imigrantes; g) domicílios com mais de um morador 

por cômodo (PRADO; VIRGILIO; MEDRONHO; 2016). Os fatores socioeconômicos 

interferem também no acesso aos serviços de saúde, levando as pessoas mais 

vulneráveis a terem mais dificuldade no acesso, o que por sua vez contribui para o 

retardo do diagnóstico e tratamento da tuberculose, aumentando as possibilidades de 

abandono do tratamento, um dos principais obstáculos para o controle dessa doença 

(SOUZA, 2015).  Logo percebe- se a importância no investimento em melhores 

condições de vida, atrelados com a educação e saneamento básico, para melhora do 

percentual de cura da TB. 
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2.2.1 TUBERCULOSE: DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE 

 

Dentre os determinantes individuais e contextuais relacionados à tuberculose, as 

condições socioeconômicas são apontadas como importante fator associado à 

reprodução da doença. A tuberculose opera como marcador de iniquidades sociais em 

saúde vinculada às precárias condições de vida. Isso fez com que a OMS elencasse a 

redução da carga socioeconômica da doença como uma das mais importantes metas a 

ser alcançada até 2015 (SAN PEDRO et al. 2017). 

E a doença que mais emblematicamente caracteriza a determinação social da 

pobreza no processo saúde/ doença de uma população, esta diretamente relacionada a 

populações vulneráveis como: população privada de liberdade (10,5%), em situação de 

rua (2,5%), indígena (1,1%). A média nacional da taxa de incidência de TB na 

população privada de liberdade e de 1036, 3 por 100.000 pessoas presas. No estado do 

Rio de Janeiro essa taxa corresponde a 2648,7 por 100.000 pessoas presas, a maior do 

Brasil (BRASIL, 2018). 

Como doença que tem relação direta com a exclusão social, a TB no Brasil afeta 

predominantemente as periferias e aglomerados de grandes centros urbanos onde o 

acesso aos serviços de saúde ainda são precários (BRASIL, 2012). De acordo com o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no ano de 2012, havia cerca 

de 25 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (Cad Único) e dentre estas, cerca de 14 milhões eram beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (BRASIL, 2013).  Estudos recentes sugerem que as 

modificações nas estimativas nacionais de incidência da tuberculose estão mais 

associadas às mudanças nos índices socieconômicos e estado geral de saúde da 

população do que ao desempenho de programas de controle desse agravo (SAN PEDRO 

E OLIVEIRA, 2013) 

A maior ocorrência de tuberculose em bairros com maior percentual de 

beneficiários de programas governamentais de transferência de renda (Bolsa Família) 

sugere situação de maior vulnerabilidade decorrente de condições de pobreza ou 

extrema pobreza nessas áreas. Estudos mostram efeitos positivos de programas de 

transferência de renda na situação de saúde, com impactos significativos na redução da 

desigualdade de distribuição de renda no Brasil a partir de 2000, em virtude da inclusão 

econômica e social de famílias em situação de pobreza. Para melhor compreensão dos 
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impactos desses programas na ocorrência da tuberculose, é necessário considerar o 

percentual de cobertura, tempo de implementação e a interação desses programas com a 

Estratégia de Saúde da Família, conforme destacam Rosela et al. (2013). 

Uma comparação entre a base de dados do Sinan de 2011 e o Cadastro Único 

demonstrou que 23,9% dos 70.034 casos novos de tuberculose vivem em situação de 

pobreza e dentre estes, somente uma pequena fração (14%) são beneficiários do 

Programa Bolsa Família (BRASIL,2018). A proporção de casos de TB cadastrados no 

Cadastro Único em 2011 variou entre os estados, tendo variado de 13% no Rio de 

Janeiro a 25,8% em Sergipe. A inscrição de uma família no Cadastro Único não garante 

a percepção de benefícios do Programa Família e tem por finalidade identificar as 

famílias de baixa renda (BRASIL, 2018). O Programa Bolsa Família, instituído pelo 

governo federal em 2004, consiste na transferência direta de renda, vinculada ao 

cumprimento de condicionalidades que incluem acesso aos serviços públicos de saúde e 

educação. O programa é voltado para brasileiros com renda familiar per capita menor de 

R$ 70 reais, e o valor do repasse depende do tamanho, renda e da idade dos membros da 

família (BRASIL, 2010). Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) tem se aproximado do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o propósito de desenvolver ações 

conjuntas para o enfrentamento da TB entre a população vivendo em situação de 

pobreza 

Estudos apontam que a análise da associação entre a variação anual da taxa de 

incidência de tuberculose e indicadores demográficos, econômicos e de serviço de saúde 

para o conjunto de 134 países distribuídos, ao longo de cinco continentes, aponta para 

uma relação inversa entre incidência de tuberculose e aumento do produto interno bruto 

(PIB), índice de desenvolvimento humano (IDH), acesso a saneamento básico e baixa 

mortalidade infantil. Quanto à carência alimentar, dietas com baixo valor protéico 

relacionam- se a alterações na função imunológica mediada por células T, tornando o 

organismo mais suscetível à infecção por Mycobasterium tuberculosis e ao 

desenvolvimento da doença. (SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013). 

Sendo assim faz- se necessário garantir a proteção social do paciente com 

tuberculose, ajudando-o a superar barreiras determinadas pela doença. Onde ocorra a 

atuação conjunta entre a rede socioassistencial, a rede de saúde e da gestão local. É 

urgente a articulação dos serviços de saúde com outros setores públicos municipais 
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voltados para habitação, infraestrutura, assistência social e educação, visando à redução 

da carga social da tuberculose para que a resolutividade do problema não se restrinja 

unicamente à capacidade de resposta dos programas locais de controle da doença (SAN 

PEDRO et al. 2017). 

 

2.2.2 TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Em 1902, diante de uma epidemia de peste negra que atingiu o Rio de Janeiro, 

Capital Federal àquela época, o Congresso Nacional determinou as bases legais para a 

criação dos serviços de defesa sanitária. Desta forma, passou a ser compulsória a 

notificação de doenças como febre amarela, varíola, lepra ulcerada e tuberculose aberta, 

dentre outras. A omissão quanto à notificação desses agravos poderia determinar desde 

pagamento de multas até a prisão do infrator (ALBUQUERQUE et al., 2002). 

O Diretor Geral de Saúde Pública em 1907, Oswaldo Cruz, ampliou a 

notificação compulsória da tuberculose para todas as suas formas, propondo a 

instituição de sanatórios e hospitais, onde os doentes seriam “educados” sob 

fiscalização das autoridades sanitárias. Todavia, os planos de Oswaldo Cruz não 

determinaram mudanças relevantes no panorama da doença, uma vez que a sua 

execução demandava também desejo político dos poderes executivo e legislativo, 

comprometidos àquela época com a repercussão econômica imediata dos agravos 

transmissíveis agudos, como a malária e a febre amarela (NASCIMENTO, 1997). 

Na década de 40, foi instituído o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT), que 

orientou a Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), cujos principais 

objetivos, segundo Hijjar et al. (2007), consistiam em: 

• atuar nos 66 municípios responsáveis por 80% dos óbitos, 

• criar um modelo de sanatório popular; 

• aumentar o número de leitos hospitalares; 

• dispor de um dispensário para cada 100.000 a 120.000 habitantes; 

• promover capacitação profissional e desenvolvimento científico; 

• ampliar a cobertura da vacinação BCG (que só a partir da década de 60 passou a ser 

obrigatória). 

Na atualidade dados do PNCT apontam o Rio de Janeiro como a 18ª capital 

brasileira em relação à proporção de cura de casos novos bacilíferos, em 2011. 
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Comparando o abandono de casos novos entre as capitais brasileiras, o MRJ foi a 11ª 

com maior proporção, neste ano (BRASIL, 2013 b). 

De acordo com dados do PNCT, o Rio de Janeiro apresentou a sexta maior taxa 

de incidência de TB entre as capitais brasileiras em 2012 (BRASIL, 2013 b). Como 

descrito para o Brasil como um todo, a TB no MRJ também predomina no sexo 

masculino (67%), sendo a faixa etária de 20 a 49 anos a mais acometida (PILLER, 

2012). A sua distribuição no município é heterogênea, com taxas de incidência que 

variam de 32 casos por 100.000 habitantes (AP 5.3), até 177 casos por 100.000, na área 

1.0, região do centro da cidade, conforme pode ser visto no quadro 1: 

 

Quadro 1 – População e número de notificações de tuberculose no Município do Rio de 

Janeiro, segundo área programática. 

 

 

Segundo Santos, et al. (2006), algumas características da implantação da estratégia 

TDO no MRJ (município do Rio de Janeiro) foram influenciadas por questões históricas 

e políticas. Logo a  AP 1.0 foi a primeira área de implantação da estratégia, em 1999, 

seguindo-se as AP 5.1 e AP 4 (também em 1999); AP 2.1 (através do PACS, em 2002), 

AP 5.3 (em 2004), 3.1 (em 2006), 5.2 (em 2007) e demais. 

O enfermeiro exerce papel fundamental dentro desse cenário, ao prestar 

assistência ao usuário com suspeita de TB ou TB confirmada deve: identificar os 
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sintomáticos respiratórios; iniciar o tratamento dos casos novos de TB pulmonar com 

BAAR positivo; realizar consulta de enfermagem, conforme protocolo municipal e 

outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal; solicitar exames 

complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão 

e conforme o protocolo municipal e outras normativas técnicas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde; realizar assistência domiciliar, quando necessário; aplicar a vacina 

BCG; fazer teste tuberculínico, convocar os contatos e iniciar investigação; orientar 

pacientes e familiares quanto ao uso da medicação, esclarecer dúvidas e desmistificar 

tabus e estigmas; convocar o doente faltoso à consulta e o que abandonar o tratamento; 

realizar assistência domiciliar, quando necessário e notificar os casos confirmados de 

tuberculose (RIO DE JANEIRO, 2012) 3. De acordo com a Gerência de Pneumologia 

Sanitária do MRJ, as principais atribuições das equipes da ESF, além de atividades de 

prevenção e promoção da saúde, encontram-se resumidas no quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 2 - Atribuições dos profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família 

do Município do Rio de Janeiro com relação à tuberculose.  

 

Observou- se os esforços da gestão anterior para ampliar e qualificar o atendimento 

do usuário portador de TB dentro de toda rede. No entanto é necessário que esses 

                                                 
3 Rio de Janeiro (RJ). Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro Prefeitura. Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil. Coordenação de Saúde da Família. Protocolos de Enfermagem na 

atenção primária á saúde / Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Subsecretaria Geral 

Rio de Janeiro: Prefeitura, 2012. 
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esforços continuem para que cada vez mais possamos oferecer uma assistência de 

qualidade, que reflita na melhora dos indicadores da tuberculose. 

 

2.3. SISTEMA DE INFORMAÇÃO: INCLUSÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  

 

As evidências internacionais indicam que um modelo efetivo e de qualidade de 

cuidados primários exige sistemas de informações clínicos bem estruturados, com base 

em prontuários clínicos, utilizados isoladamente, ou como parte de um registro 

eletrônico em saúde. Há evidências de que não é possível prestar cuidados efetivos, 

eficientes e de qualidade sem sistemas potentes de informação clínica (MENDES, 

2012). 

Uma das principais diretrizes atuais do Ministério da Saúde é executar a gestão 

pública com base na indução, monitoramento e avaliação de processos e resultados 

mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da atenção em saúde a toda a população, em 

2011, é instituído o Programa para Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) pela Portaria GM n° 1654/2011 (BRASIL, 2012). Visava permitir maior 

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção primária em saúde, com 

garantia de um padrão de qualidade, de maneira a permitir maior transparência e 

efetividade das ações em saúde (FRIAS et al, 2010).    

O principal sistema de informação em saúde (SIS) para o registro, consolidação, 

monitoramento e avaliação do trabalho das equipes de Saúde da Família em todo o 

território nacional é o SIAB, desenvolvido pelo Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). O SIAB, implantado em 1998 em substituição 

ao Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), 

incorporou conceitos como território, modelos de atenção e responsabilidade sanitária. 

O SIAB permite a produção de indicadores a nível local (por equipe) e regional (distrito 

sanitário ou zona de informação do IBGE), instrumentalizando gestores e profissionais 

de saúde para o reconhecimento da situação de saúde local, possibilitando o 

planejamento de ações e serviços apropriados às necessidades específicas de cada 

território de atuação (SOARES et al, 2007).  Envolvem tanto informações relativas ao 

processo saúde/ doença, quanto às de caráter administrativo, todas essenciais para a 

tomada de decisão (SIQUEIRA, 2010). 
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Os principais instrumentos de coleta de dados do SIAB são as fichas de 

cadastramento e acompanhamento das famílias. A ficha A (ANEXO B), utilizada para o 

cadastramento dos cidadãos e suas famílias, traz uma gama variada de dados que 

permite o conhecimento de informações que vão desde o nome completo de cada 

membro da família, escolaridade, ocupação, doenças ou condições referidas. As fichas 

B destinam-se ao acompanhamento de pessoas em situações específicas: gestantes, 

crianças, hipertensos, diabéticos, hanseníase e tuberculose (ANEXO C). O registro de 

atividades, procedimentos e notificações deve ser feito na ficha D (BRASIL, 2003).   

Assim, com a implantação do SIAB, os dados referentes às famílias passaram a 

ser registrados oficialmente, sendo possível estimar a cobertura média populacional da 

saúde da família, no Brasil (TILLVITZ, 2010). Dessa maneira, é atribuição de todos os 

componentes da equipe garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 

nacionais de saúde, contudo a realidade demonstra que são geralmente os enfermeiros 

os responsáveis pelo sistema local (SIQUEIRA, 2010).   

Logo esse sistema visa organizar os serviços, de um território baseado na prática 

da vigilância, imprimindo qualidade às ações por ser alimentado com dados 

demográficos, de morbidade referida e de condições sociais locais. Esse sistema é de 

suma importância, pois permite o monitoramento e a avaliação das ações e serviços por 

meio de relatórios que transmite a realidade sócio- sanitária da população (BRASIL, 

2000). Porém, somente com as informações atualizadas, os profissionais conseguirão 

identificar os problemas prevalentes no território. Logo, torna- se necessário 

comprometimento de toda a equipe de saúde envolvida com o cuidado, na coleta das 

informações de saúde, refletindo desta forma em uma assistência de excelência.  

A complexidade gerencial da ESF estabelece a necessidade de prontuários 

clínicos eletrônicos. Há boas experiências de uso de prontuários eletrônicos na APS no 

SUS. Uma delas, um caso bem-sucedido, com mais de 10 anos de utilização, é o da 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (OPAS, 2010). Esses prontuários devem ser 

capazes de registrar cada membro da família com suas condições de saúde, por estratos 

de riscos, e de monitorar a evolução de sua saúde. Devem, também, gerar lembretes, 

alertas e feedbacks para os profissionais de saúde e para as pessoas e as famílias e de 

produzir e monitorar indicadores de efetividade clínica e gerencial da ESF. O prontuário 

eletrônico deve ser alimentado por informações colhidas no campo por agentes 
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comunitários de saúde que deverão trabalhar com um instrumento eletrônico que 

substitua as planilhas de papel (MENDES, 2012). 

Segundo Mendes (2012) pag. 35, o sistema de informação clínica, objetivam 

organizar os dados da população e das pessoas usuárias para facilitar uma atenção à 

saúde mais eficiente e efetiva. Isso se faz por meio de:  

 

 

Utilização rotineira de prontuários clínicos informatizados;  

Provisão de alertas, de lembretes e de feedbacks oportunos para os 

profissionais de saúde e para as pessoas usuárias;  

 Identificação de subpopulações relevantes, em função de riscos, para uma 

atenção à saúde proativa e integrada;  

 Elaboração de um plano de cuidado individual para cada pessoa usuária;  

Compartilhamento de informações clínicas entre os profissionais de saúde e 

as pessoas usuárias para possibilitar a coordenação da atenção à saúde;  

 Monitoramento do desempenho da equipe de saúde e do sistema de atenção 

à saúde. 

 

 

 

Estudos apontam que os profissionais da equipe da ESF, possuem pouco tempo 

para observa o resultado do seu trabalho. A maioria dos SIS trazem seus dados na forma 

de tabelas repletas de números (os consolidados), que são importantes para o 

diagnóstico situacional do território, mais pouco práticos e estimuladores para os que 

usam (RITTER; ROSA; FLORES; 2013). No entanto, a alimentação do banco de dados, 

com informação das famílias cadastradas e o preenchimento dos relatórios, faz parte do 

trabalho diário dos profissionais de saúde, e que o não preenchimento dessas fichas e 

dos relatórios prejudicam a avaliação de suas atividades, podendo levar ao corte dos 

repasses/verbas junto ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) tem papel de subsidiar o processo de 

tomada de decisão, permite organizar e analisar os dados necessários à definição de 

problemas e riscos à saúde, bem como avaliar o impacto que os serviços possam ter no 

estado de saúde da população (RITTER; ROSA; FLORES, 2013). No entanto, os 

profissionais da ESF tem conhecimento da importância do SIS, porém muitas das vezes 

sobrecarregados com seus afazeres, acabam não fazendo uso dessa técnica de suma 

importância para o planejamento, monitoramento e a avaliação das atividades 

desenvolvidas, pois não lhes sobra tempo para isso. 
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 A partir disso, é necessário que a equipe de saúde domine as tecnologias de 

informação que possibilitem o desenvolvimento de diagnósticos comunitários mais 

adequados a sua realidade. É preciso compreender, porque a doença está presente e 

como pode ser prevenida (RITTER; ROSA; FLORES, 2013). Os SIS não podem exigir 

gastos de energia para serem analisados e compreendidos, pois a informação é o dado 

trabalhado, tratado, útil, com valor significativo atribuído, com sentido, natural e lógico 

para quem usa a informação (REZENDE, 2003). Logo, os trabalhadores devem ser 

capacitados para conhecer o programa em sua totalidade: o preenchimento adequado 

das fichas, como buscar informações sobre a comunidade, confecção e análise de 

relatórios (DUARTE; TEDESCO; PARCIANELLO, 2012).   

Sendo assim, os SIS têm como finalidade facilitar a interpretação dos 

indicadores de saúde, que acometem uma determinada área circunscrita. Facilitando a 

organização do processo de trabalho, fortalecendo as práticas assistenciais, 

direcionamento das visitas domiciliares e otimizando o tempo de trabalho da equipe de 

saúde. Permitindo que os mesmos planejem suas ações em saúde, de acordo com os 

indicadores. Resultando em profissionais mais capacitados, criativos, capazes de mudar 

a realidade e melhorar o atendimento dos serviços de saúde. Assim, por meio da 

identificação das necessidades e das condições de saúde das famílias, existe a 

possibilidade de criação de vínculo entre profissionais e usuários de saúde (DUARTE; 

TEDESCO; PARCIANELLO, 2012). 

Para que a ESF se fortaleça e os profissionais sintam- se sujeitos ativos na 

mudança do modelo de atenção são necessários avaliações e acompanhamentos 

sistemáticos das ações. Estudo realizado identificou necessidade do planejamento das 

ações em saúde baseado nas situações de saúde da população (PIOVESAN, 2005). 

Logo, é de suma importância que os municípios e a gestão de cada unidade invistam em 

uma política de educação permanente voltada para o SIS, para garantir a qualificação 

dos seus profissionais e de suas ações. Refletindo na qualidade dos dados gerados pelos 

mesmos.  

 

2. 4 LINHA DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

A Linha do Cuidado Integral incorpora a ideia da integralidade na assistência á 

saúde, o que significa unificar ações preventivas, curativas e de reabilitação; 
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proporcionar o acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário necessita, desde 

visitas domiciliares realizadas pela Estratégia Saúde da Família e outros dispositivos 

como o Programa de Atenção Domiciliar, até os de alta complexidade hospitalar. O 

cuidado integral é pleno, feito com base no ato acolhedor do profissional de saúde, no 

estabelecimento de vínculo e na responsabilização diante do seu problema de saúde 

(FRANCO, 2011). 

A apreensão de linha de cuidado instrumentaliza a gestão e permite o 

estabelecimento de protocolos clínicos, pode ser ampliada e reconfigurada a partir da 

proposição da Linha do Cuidado Integral em Saúde, que é a “imagem pensada para 

expressar os fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário no sentido de atender 

às suas necessidades de saúde (FRANCO, 2011)”. Além de orientar o percurso dos 

usuários pelo sistema, e dentro dos próprios serviços de saúde, a Linha do Cuidado 

Integral em Saúde inclui as relações oriundas desse percurso. 

A gestão das Linhas de Cuidado deve estar atenta aos processos instituintes, isto é, 

as mudanças do processo de trabalho, os novos fluxos que surgem, as inovações no ato 

de cuidar, o grupo gestor deve procurar perceber essas inovações como elementos que 

enriquecem o que foi anteriormente definido para os fluxos assistenciais (FRANCO, 

2011). 

O projeto terapêutico é o fio condutor para o fluxo da linha do cuidado. Esses fluxos 

devem ser capazes de garantir o acesso seguro às tecnologias necessárias à assistência. 

Trabalhamos com a imagem de uma linha de produção do cuidado, que parte da rede 

básica, para os diversos níveis assistenciais. 

Oliveira (2007) destaca que o projeto terapêutico singular, ao valorizar a 

singularidade de cada caso, ressalta a dimensão social implícita nessa singularidade, 

seja de ordem familiar, social, econômica, tendo como destinatários, portanto, 

indivíduos e coletividades. 

 Além de organizar a linha do cuidado, do ponto de vista dos fluxos assistenciais, 

define-se que a ESF, que tem responsabilidades sobre o cuidado, é quem deve ser 

gestora do projeto terapêutico e portanto deverá acompanhá-lo, garantindo o acesso aos 

outros níveis de assistência, assim como todos os fluxos assistenciais, para que o 

vínculo continue com a equipe básica, que tem a missão de dar continuidade o cuidado 

ao usuário. Desenvolver as linhas do cuidado e colocá-las operando é uma inovação nas 

propostas assistenciais do SUS (FRANCO, 2011). 
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 Segundo Franco, o pacto para construção da linha do cuidado se produz a partir 

do “desejo”, adesão ao projeto, vontade política, recursos cognitivos e materiais, é o 

centro nervoso de viabilização da proposta, associado a toda reorganização do processo 

de trabalho em nível da rede básica. As linhas de cuidado se organizam com grande 

capacidade de interlocução, negociação, associação fina da técnica e política, 

implicação de todos os atores dos diversos níveis assistenciais em um grande acordo 

assistencial que garanta:  

1. Disponibilidade de recursos que devem alimentar as linhas de cuidado, especialmente 

a ampliação da oferta pontual de atenção secundária e de regulação pública de toda a 

rede prestadora do SUS, principalmente dos seus fluxos e contratos do setor privado.  

2. Fluxos assistenciais centrados no usuário, facilitando o seu “caminhar na rede”.  

3. Instrumentos que garantam uma referência segura aos diversos níveis de 

complexidade da atenção.  

4. Garantia de fluxos também da atenção especializada para a ESF, onde deve se dar o 

vínculo e acompanhamento permanente da clientela sob cuidados da rede assistencial.  

5. Determinação de que a equipe da ESF é responsável pela gestão do projeto 

terapêutico que será executado na linha do cuidado, garantindo um acompanhamento 

seguro do usuário. Análise permanente das prioridades assistenciais para orientar os 

encaminhamentos.  

6. Gestão colegiada envolvendo os diversos atores que controlam recursos assistenciais. 

 Para garantir essa construção, torna- se necessário uma rede interligada pautada 

na idéia da integralidade, que funcione efetivamente unindo ações preventivas, curativas 

e de reabilitação. Onde ocorra aumento nos recursos destinados para a rede de saúde, 

pois na atualidade percebe- se o interesse no desmonte do SUS. 
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2.4.1 LINHA DE CUIDADO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – SMS, através da Comissão 

Técnica de Acompanhamento (CTA), elabora os instrumentos para o monitoramento e 

avaliação das linhas de cuidados e realiza o acompanhamento dos contratos, juntamente 

com representantes da Subsecretaria responsável pelas ações e serviços de saúde. 

Os programas de pagamento por desempenho visam à melhoria da qualidade, 

premiando a excelência ao mesmo tempo em que promovem o aumento do acesso aos 

serviços de saúde. A experiência portuguesa permitiu tirar conclusões positivas na 

aplicação desta estratégia, tendo-se verificado uma melhoria dos resultados no que se 

refere aos indicadores contratualizados, servindo de base conceitual para a metodologia 

de pagamento das variáveis (CG, 2016). 

A parte variável do contrato de gestão está dividida em três partes:   

Parte variável 01 – incentivo institucional à gestão; 

Parte variável 02 - incentivo Institucional à unidade de saúde; 

Parte variável 03 - incentivo à equipe de saúde da família e saúde bucal; 

Para este estudo vamos nos deter a variável 3, que consiste em um recurso pago 

trimestralmente tendo como valor de referência o salário base de cada profissional, sob 

a forma de Unidades Contábeis (UC). Cada equipe terá como limite mínimo para 

receber o incentivo, 60 UCs no trimestre, no somatórios de pelo menos cinco grupos de 

ações. O limite máximo de UC por trimestre é de 300 UCs, o que corresponde a 10% da 

soma dos salários base do trimestre (o que equivale a 10% do salário base mensal). 

A SMS- RJ definiu um conjunto de ações de acompanhamento a serem 

remuneradas como parte variável dos vencimentos a ser paga trimestralmente pela OSS 

aos profissionais de saúde das equipes de saúde da família e saúde bucal. A 

compensação prevista está associada ao acompanhamento dos usuários vulneráveis e de 

risco, segundo as orientações técnicas das Linhas de Cuidado da Superintendência de 

Atenção Primária – S/SUBPAV/SAP, nos termos apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro3 - Indicadores da Parte Variável 03 - incentivo à gestão da clínica 

 

     Fonte: CONTRATO DE GESTÃO, Estratégia de Saúde da Família – AP 3.1 (TEIAS), 2016. 

 

 

Com isso, espera-se que as equipes desenvolvam a cultura de gestão da clínica, 

percebendo que não basta apenas atingir alguns indicadores, mas que em conjunto eles 

induzem uma boa prática clínica. Por exemplo, não serão esperados apenas que as 

equipes atinjam bons resultados na captação precoce de gestantes no pré-natal, mas 

saber quantas gestantes além da captação precoce realizaram um bom pré-natal. Para 

realizar um pré-natal adequado são necessários alguns outros indicadores importantes, 

como ter realizado exames VDRL, hepatite B e HIV, ter realizado um mínimo de 7 

consultas, entre outros. 

Porém no ano de 2017, o pagamento das variáveis por desempenho foram 

suspensas devido à crise que assola a gestão da Prefeitura do Rio, espera- se que esse 

trabalho e novos que possam surgir despertem nos gestores a importância da 

completude das variáveis e o incentivo para as mesmas, destaca- se que independente de 

os profissionais receberem a mais pela completude das mesmas o seu compromisso e 

com a vida e o bem estar dos pacientes (GOULART; OUCHANA; ZUAZO; 2017) 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se por realizar estudo 

epidemiológico, retrospectivo com abordagem quantitativa (MEDRONHO et al. 2008). 

Os desfechos primários que estão sendo observados no estudo são: registro do 

número do Sinan no prontuário; ter realizado pelo menos 5 consultas médicas ou de 

enfermagem no período do tratamento; ter alta por cura da TB registrado no prontuário; 

ter registro do resultado de exame anti- HIV até o segundo mês de tratamento; ter 

registro de avaliação de todos os contactantes; ter recebido do ACS pelo menos 12 

visitas durante o período de análise.  

 

3.2  LOCAL DA PESQUISA 

Área Programática 3.1 (AP 3.1) que abrange do bairro de Bonsucesso até Jardim 

América, incluindo a Ilha do Governador, na zona norte da cidade. As unidades de 

saúde realizam a cobertura assistencial do Complexo do Alemão, Complexo da Maré, 

Complexo da Penha, Parque Royal, Dendê, Morro do Barbante, Vigário Geral e Parada 

de Lucas. Nos últimos cinco anos, o número de equipes de Saúde da Família existentes 

nas 26 unidades da AP 3.1 chegou a 131. Já as equipes de saúde bucal chegam a 52 e as 

equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família totalizaram 14.  

 

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

Para coleta de dados, foram utilizados os prontuários eletrônicos dos pacientes, 

diagnosticados como casos novos de tuberculose pulmonar, residentes na área de 

abrangência atendidos na Área Programática 3.1 entre 2012 a 2016.  

Foi definido como caso de tuberculose todo indivíduo com diagnóstico 

bacteriológico confirmado por baciloscopia ou cultura, ou realizado com base nos dados 

clinico epidemiológicos e em resultado de exames radiológicos.  

Considerando como critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa: 

- Ser diagnosticado como caso novo de tuberculose pulmonar; 

- Ser residente na Área Programática 3.1 do Município do Rio de Janeiro;  

 

E como critérios de exclusão:  
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          - Gestante; 

- Não ser residente na Área Programática 3.1 do Município do Rio de Janeiro.  

  

3.5 ETAPAS DA COLETA DE DADOS 

 

Primeira etapa: solicitação de informações eletrônicas apuradas aos chefes do 

serviço, visto que possuem banco de dados próprio dos pacientes atendidos. Possui 

arquivamento próprio de resumos de prontuário dos pacientes, sumário dos exames 

realizados, dos diagnósticos e tratamentos, além da data e motivo da alta.   

Segunda etapa: análise estatística do banco de dados. 

 

3.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

Variável de desfecho: tuberculose e alta por óbito ou internação. Neste estudo, 

critérios foram adotados para definição de casos de Tuberculose denomina-se “caso de 

tuberculose” todo indivíduo com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou cultura e 

aquele em que o médico, com base nos dados clínico-epidemiológicos e no resultado de 

exames complementares, firma o diagnóstico de tuberculose (BRASIL, 2013). 

 

a) Variáveis sociodemográficas: código do prontuário; iniciais do nome; data de 

nascimento; idade; sexo; escolaridade; raça/cor; opção sexual; estado civil; 

escolaridade; renda familiar.  

 

      b) Variáveis clínico-laboratoriais:  

- Ter registro do número do Sinan no prontuário para o paciente acompanhado; 

- Ter realizado pelo menos 5 consultas médicas ou de enfermagem no período do 

tratamento; 

- Ter alta por cura da TB registrado no prontuário e no Sinan; 

- Ter registro do resultado de pelo menos duas baciloscopias de escarro; 

- Ter registro de resultado de exame anti- HIV até o segundo mês de tratamento; 

- Ter registro de avaliação de todos os contactantes; 

- Ter recebido do ACS pelo menos 12 visitas durante o período de análise; 
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- Ter realizado pelo menos um registro de atendimento nos últimos 12 meses 

(procedimento odontológico individual ou atividade educativa em grupo de saúde); 

 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em 

uma planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o banco 

de dados da pesquisa.  O programa MicrosoftExcel foi utilizado para construção de 

alguns gráficos descritivos. Demais outra análise estatística dos dados foi realizada 

através do programa IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0.  

A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis 

característicos dos pacientes e frequência dos fatores. A análise descritiva foi feita 

baseada na construção de gráficos, distribuições de frequências e cálculo de estatísticas 

descritivas (proporções de interesse para todas as variáveis e cálculo de mínimo, 

máximo, média, mediana, percentil 25, percentil 75, desvio padrão, coeficiente de 

variação – 𝐶𝑉 para a variável idade). A variabilidade da distribuição da variável idade 

foi considerada baixa se  𝐶𝑉 < 0,20, moderada se 0,20 ≤ 𝐶𝑉 < 0,40, e alta se 𝐶𝑉 ≥

0,40. 

A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística das 

diferenças observadas entre grupos feminino e masculino, baseada em testes de 

significância estatística.  

Duas proporções complementares foram comparadas pelo Teste Binomial e para  

verificar se existe associação entre uma variável qualitativa e o sexo, foi usado o Teste 

Qui-Quadrado, quando possível.  Na Análise Inferencial da variável idade, a hipótese de 

normalidade da distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e 

pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). Foi considerado que a variável segue distribuição 

normal num determinado grupo se ambos os testes de normalidade assim concluíram. 

Como para ambos os grupos a hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a 

comparação da distribuição da idade de dois grupos independentes foi feita pelo teste 

não paramétrico de Mann-Whitney.    

Dado o grande tamanho da amostra, todas as discussões foram realizadas ao 

nível de significância de 1% (0,01), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos 
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testes de significância estatística: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor 

associado ao teste foi menor que 0,01.  

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

Antes de ser iniciada a coleta de dados, foi solicitado previamente a gestão 

autorização para realização da pesquisa. Esta foi submetida à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF e da Prefeitura do Rio 

de Janeiro (co- participante) segundo preconiza a Resolução n° 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Foi aprovada em ambos pelo Número do Parecer: 

1960589 HUAP/ 2036745 RJ. As informações e o anonimato dos sujeitos envolvidos 

serão mantidos em sigilo pelo pesquisador, sendo de sua única responsabilidade. Foi 

solicitada ao Comitê de Ética a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Esclarece-se que esta pesquisa oferece risco mínimo aos sujeitos envolvidos, 

somente do vazamento das informações dos prontuários uma vez que é uma pesquisa 

documental, sem identificação dos sujeitos. 
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4 RESULTADOS 

 

No período compreendido entre 2012 e 2016, foram notificados em moradores 

da AP 3.1- 4862 casos pelo Sinan e 2561 pelo prontuário eletrônico do paciente (PEP) 

casos de TB. Essa divergência nos dados se justifica devido à possibilidade de dados 

duplicados no SINAN. O mesmo é a principal fonte de informações de agravos de 

notificação, abrangendo toda a rede de saúde, não só a atenção básica como a rede 

hospitalar. 

A amostra base desta pesquisa é formada por 2561 pacientes, sendo que 956 deles 

eram do sexo feminino (37,3%) e 1605 deles eram do sexo masculino (62,7%), 

conforme mostra Figura 1. A diferença entre essas proporções é significativa sob o 

ponto de vista estatístico (p-valor= 0,0000 do teste Binomial), ou seja, há um 

predomínio significativo de pacientes do sexo masculino entre os casos de tuberculose. 

 

 

Figura 1: Distribuição do Sexo dos Pacientes diagnosticados com Tuberculose.  

 

As distribuições de frequências de variáveis que caracterizam os pacientes 

diagnosticados com tuberculose, global e por sexo, são mostradas na Tabela 1. 

Tipicamente, os pacientes diagnosticados com tuberculose têm de 18 a 63 anos (84,1%), 

cor da pele parda (54,3%), e não têm registros da opção sexual (79,7%), estado civil 

(80,1%), Escolaridade (61,1%) e Renda Familiar (72,7%). Dentre os que têm registros 

dessas variáveis, observa-se predomínio de pacientes heterossexuais (19,8%); solteiros 

Masculino

62,7%

Feminino

37,3%
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(12,8%); têm ensino fundamental incompleto (16,4%) ou ensino médio (10,3%); e 

renda de 1 a 2 salários mínimos (21,4%).O p-valor do teste de Man-Whitney 

comparando as distribuições da idade dos pacientes dos subgrupos masculino e 

feminino acusa haver diferença significativa entre as distribuições de idade dos dois 

grupos. O teste qui-quadrado não acusou diferença significativa entre as distribuições de 

cor da pele/etnia dos pacientes dos grupos feminino e masculino (p-valor=0,378). Para 

as demais variáveis, devido às grandes proporções de casos não registrados, os testes de 

comparação não foram executados, mas as distribuições dos dois grupos não 

apresentam importantes diferenças. 
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Tabela 1: Características dos pacientes, por sexo e global. 

Variável 

Feminino 

n=956 

Masculino 

n=1605 

Global 

N=2561 

p-valor do teste 

comparando as 

distribuições  da 

variável  

nos grupos masculino e 

feminino 

F % F % F % 

Idade (anos)        

0  |⎯  9 15 1,6% 27 1,7% 42 1,6% 0,001(a) 

9  |⎯  18 52 5,4% 56 3,5% 108 4,2%  

18  |⎯  27 219 22,9% 317 19,8% 536 20,9%  

27  |⎯  36 190 19,9% 292 18,2% 482 18,8%  

36  |⎯  45 150 15,7% 256 16,0% 406 15,9%  

45  |⎯  54 138 14,4% 250 15,6% 388 15,2%  

54  |⎯  63 107 11,2% 234 14,6% 341 13,3%  

63  |⎯  72 52 5,4% 119 7,4% 171 6,7%  

72  |⎯  81 22 2,3% 42 2,6% 64 2,5%  

81  |⎯  90 10 1,0% 11 0,7% 21 0,8%  

90  |⎯  99 1 0,1% 1 0,1% 2 0,1%  

Cor da pele/ Etnia        

Não registrada 15 1,6% 30 1,9% 45 1,8% 0,378(b) 

Amarela 5 ,5% 2 ,1% 7 ,3%  

Branca 227 23,7% 364 22,7% 591 23,1%  

Indígena 0 0,0% 1 ,1% 1 ,0%  

Negra 200 20,9% 326 20,3% 526 20,5%  

Parda 509 53,2% 882 55,0% 1391 54,3%  

Opção Sexual        

Não registrada 749 78,3% 1291 80,4% 2040 79,7% n.a 

Bissexual 1 ,1% 1 ,1% 2 ,1%  

Heterossexual 203 21,2% 303 18,9% 506 19,8%  

Homossexual  3 ,3% 4 ,2% 7 ,3%  

Outro 0 0,0% 6 ,4% 6 ,2%  

Estado Civil       n.a 

Não registrado 738 77,2% 1314 81,9% 2052 80,1%  

Solteiro 143 15,0% 186 11,6% 329 12,8%  

Casado 47 4,9% 94 5,9% 141 5,5%  

União consensual 16 1,7% 11 0,7% 27 1,1%  

Separado 

judicialmente 

4 0,4% 0 0,0% 4 ,2%  

Escolaridade       n.a 

Não registrada 592 61,9% 972 60,6% 1564 61,1%  

Nenhuma 10 1,0% 20 1,2% 30 1,2%  

Creche/Pré Escola 3 0,3% 6 0,4% 9 0,4%  

Alfabetização 1 0,9% 17 1,1% 26 1,1%  

Ensino Fundamental 

Incompleto 145 15,2% 276 17,2% 421 16,4% 

 

Ensino Fundamental 

completo 

70 7,3% 113 7,0% 183 7,1%  

Ensino Médio 107 11,2% 157 9,8% 264 10,3%  

Superior, 

Aperfeiçoamento, 

Especialização, 

Mestrado, Doutorado 

18 1,9% 15 0,9% 33 1,3%  

Renda Familiar       n.a 

Não Registrada 688 72,0% 1173 73,1% 1861 72,7%  

Até 1/4 Salário 

Minímo 

6 ,6% 18 1,1% 24 ,9%  
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Até 1/2 Salário 

Minímo 

18 1,9% 22 1,4% 40 1,6%  

1 Salário Minímo 115 12,0% 170 10,6% 285 11,1%  

2 Salários Minímos 101 10,6% 162 10,1% 263 10,3%  

3 Salários Minímos 20 2,1% 36 2,2% 56 2,2%  

4 Salários Minímos 4 ,4% 17 1,1% 21 ,8%  

Mais de 4 Salários 

Minímos 

4 ,4% 7 ,4% 11 ,4%  

(a) Teste t-de Student (b) Teste qui-quadrado (na)  Não aplicável 

 

A Tabela 2 traz as principais estatísticas da idade dos pacientes, global e por sexo. 

No geral, os pacientes tinham idade entre 1 e 99 anos, que resultaram numa média de 

39,7 anos, mediana de 38,0 anos e desvio padrão de 16,9 anos, coeficiente de variação 

igual a 0,43, evidenciando alta variabilidade entre as idades dos pacientes.  A 

variabilidade das idades nos subgrupos masculino e feminino também é alta 

(coeficientes de variação maiores que 0,4). Os p-valores dos testes de normalidade 

levam à conclusão de que a idade dos pacientes não segue distribuição normal, na 

amostra global, nem nos dois subgrupos feminino e masculino.  Sendo assim, as 

distribuições de idades dos pacientes do sexo feminino e masculino foram comparadas 

pelo teste de Mann Whitney que resultou num p-valor=0,001.  As estatísticas mostram 

que os homens diagnosticados com tuberculose são, em média, 2,2 anos mais velhos 

que as mulheres, tal diferença é significativa sob o posto de vista estatístico. 

Tabela 2. Principais Estatísticas da distribuição de idade dos pacientes, por sexo  

 

Estatística Feminino Masculino Global 

Minimo 2 1 1 

Maximo 97 99 99 

Média 
38,3 40,5 39,7 

Percentil 25 25,0 27,0 26,0 

Mediana 36,0 39,0 38,0 

Percentil 75 50,0 54,0 52,0 

Desvio Padrão 16,9 16,8 16,9 

Coeficiente de Variação 0,44 0,41 0,43 

p-valor do teste KS 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste SW 0,000 0,000 0,000 
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A Tabela 3 traz a distribuição de frequências dos fatores observados nos pacientes, por 

sexo e global. Os p-valores dos testes qui-quadrado, quase todos maiores que 5%, 

mostram que as frequências dos fatores nos subgrupos masculino e feminino não são 

significativamente distintas. A exceção ocorre para a frequência de Registro do 

resultado do teste de HIV até o 2° mês de tratamento no PEP, que é significativamente 

maior no grupo feminino (p-valor = 0,001 do teste qui-quadrado). As frequências de 

cada fator, na analise global, são mostradas na Figura 2. As maiores frequências na 

amostra são de pacientes com pelo menos 5 consultas médicas ou de enfermagem 

(53,3%); receberam pelo menos 12 visitas do ACS (69,0%), e tem registro no SINAN 

no prontuário eletrônico prime (81,6%).  As menores frequências são de pacientes que 

tem registro de avaliação de todos os contatos (1,8%), que tem realizado pelo menos um 

atendimento odontológico (20,6%) e registro de 2 BAAR no PEP (25,1%). 

 

Tabela. 3 Distribuição de Frequências dos Fatores observados na variável 3, por 

sexo e global. 

Variável 

Feminino 

n=956 

Masculino 

n=1605 

Global 

N=2561 

p-valor do teste 

comparando as 

distribuições  da 

variável 

nos grupos masculino 

e feminino 

F % F % F % 

Ter registro no Sinan no 

Prontuário Eletrônico Prime 

 

781 81,7% 1310 81,6% 2091 81,6% 0,962 

Consulta 

médica/enfermagem < 5 

 

436 45,6% 759 47,3% 1195 46,7% 

0,409 

Consulta 

médica/enfermagem 5 

consultas ou mais 

 

520 54,4% 846 52,7% 1366 53,3% 

0,409 

Alta por cura no PEP 

 

402 42,1% 630 39,3% 1032 40,3% 

0,163 

Registro de 2 BAAR no PEP 

 

249 26,0% 395 24,6% 644 25,1% 

0,418 

Registro de BAAR no 

momento do diagnostico no 

PEP 

 

319 33,4% 570 35,5% 889 34,7% 

0,270 

Registro do resultado do 

teste de HIV até o 2° mês de 

tratamento no PEP 

 

466 48,7% 678 42,2% 1144 44,7% 

0,001 

Ter registro de avaliação de 

todos os contatos 

18 1,9% 29 1,8% 47 1,8% 

0,890 
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Ter recebido do ACS pelo 

menos 12 visitas durante o 

período de análise 

 

660 69,0% 1106 68,9% 1766 69,0% 

0,946 

Ter realizado pelo menos um 

atendimento odontológico 

 

245 25,6% 283 17,6% 528 20,6% 

0,000 

 

Figura 2. Perfil da variável 3 da Área Programática 3.1 
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5. DISCUSSÃO 

 

Em 2016, foram notificados 1036 casos de TB em residentes da CAP 3.1, 

enquanto em 2012 foram notificados 921 casos. Esse aumento de casos pode ser 

considerado devido ao aumento da cobertura de ESF, esse resultado pode ser decorrente 

do efeito “busca ativa” da chegada de mais equipes multiprofissionais de saúde ao 

território. Os dados obtidos neste estudo, corroboram com Prado et. al (2016) que 

afirma que há uma concentração maior de casos de tuberculose em áreas cobertas por 

equipe de saúde da família (62,7%), considerando que a tuberculose está relacionada 

com áreas mais vulneráveis e com piores indicadores socioeconômicos. 

O presente estudo obteve resultados concordantes com a literatura, no que diz 

respeito ao sexo, já que 956 deles eram do sexo feminino (37,3%) e 1605 eram do sexo 

masculino (62,7%). A diferença entre essas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico. Sendo assim, as distribuições de idades dos pacientes do sexo feminino 

e masculino foram comparadas pelo teste de Mann Whitney que resultou num p-valor= 

0,001. Esse resultado corrobora com os dados do boletim epidemiológico da TB (2018) 

onde a predominância dos casos se dá no sexo masculino com 69% e 31% mulheres no 

período de 2001-2017. Sendo que desses, 43,3% dos casos novos de tuberculose no 

Cadrasto Único eram chefe de família e apresentavam renda média per capita familiar 

de 109, 00 reais. Estudos realizados no Brasil e Estônia apontaram associação positiva 

para as seguintes variáveis: sexo (masculino), faixa etária (30 a 54 anos), analfabetismo, 

imigração, posse de poucos bens de consumo, baixa renda, histórico prisional, 

alcoolismo, estado civil (separado, viúvo ou solteiro), carência alimentar e contato 

prévio com paciente de tuberculose (SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013). As estatísticas 

mostram que os homens diagnosticados com tuberculose são, em média, 2,2 anos mais 

velhos que as mulheres, tal diferença é significativa sob o posto de vista estatístico. 

Os pacientes diagnosticados com tuberculose tinham de 18 a 63 anos (84,1%), 

cor da pele parda (54,3%), e não têm registros da opção sexual (79,7%), estado civil 

(80,1%), escolaridade (61,1%) e renda familiar (72,7%). Prado et. al (2016) 

encontraram associação parecida entre a cura por tuberculose e as variáveis sexo, 

raça/cor, escolaridade, residência em favela, renda baixa. Pessoas do sexo feminino têm 

1,40 vezes a chance de cura de tuberculose quando comparadas com pessoas do sexo 

masculino. Pessoas da raça/cor branca têm 0,75 vezes a chance de cura quando 
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comparadas com pessoas não brancas. O resultado deste estudo aponta a ausência de 

informações padronizadas nos prontuários e inconsistência no preenchimento dos 

dados. O que dificulta a uma descrição aprofundada do perfil demográfico e clinico 

laboratorial dos casos identificados.  

Dentre os que têm registros dessas variáveis, observa-se predomínio de pacientes 

heterossexuais (19,8%); solteiros (12,8%); têm ensino fundamental incompleto (16,4%) 

ou ensino médio (10,3%); e renda de 1 a 2 salários mínimos (21,4%).O p-valor do teste 

de Man-Whitney comparando as distribuições da idade dos pacientes dos subgrupos 

masculino e feminino acusa haver diferença significativa entre as distribuições de idade 

dos dois grupos. Estudos apontam que o estado civil (solteiro, viúvo ou divorciado) 

poderia implicar na ausência ou menos grau de apoio familiar, aumentando a 

vulnerabilidade à tuberculose em momentos de estresse psicossocial. Já os indicadores 

socioeconômicos referentes aos baixos níveis de renda e escolaridade poderiam 

aumentar a vulnerabilidade à tuberculose ao refletir o acesso individual e desigual à 

informação, a benefícios oriundos do conhecimento, aos bens de consumo e ao serviço 

de saúde (SAN PEDRO E OLIVEIRA, 2013).  

Segundo Brasil (2018), o percentual de casos novos de TB por faixa etária em 

sua maioria correspondem a 35- 64 anos- 45,1% e 15- 34- 41,5%. Com relação a 

escolaridade, a maioria possuía menos de 8 anos de estudo 47,1%,  46,3% possuíam 8 

anos ou mais de estudo e 6,6% eram analfabetos. A raça predominante foi a preta/parda 

64,5%, seguida da branca 33,5% e amarela/indígena 2%. 

Com relação ao número do Sinan estar registrado no PEP, faz parte do primeiro 

indicador da variável 03 - incentivo à equipe de saúde da família e saúde bucal, no 

acompanhamento de uma pessoa em alta por cura de TB, observou- se que no PEP 81,6 

% dos pacientes possuíam registro. Possíveis explicações para os achados seriam a falta 

de registro no PEP após a notificação ou a não atualização do Sinan do paciente que foi 

diagnosticado em rede hospitalar. Este estudo demonstra que as equipes da ESF 

passaram a notificar os casos de tuberculose da população adscrita, porém ainda não 

atingiram a sua totalidade. Estudo sobre sistema de informação, evidenciou  

dificuldades similares apontadas, tais como a escassez de recursos humanos nas 

equipes, insuficiente envolvimento dos profissionais, baixos salários e alta rotatividade 

dos profissionais, contribuíram para não notificação da tuberculose . (CAVALCANTI et 

al. 2012). É de grande importância a possibilidade de acesso a um serviço de saúde 
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próximo da residência, especialmente porque foi descrito por Soares et al.(2013), que 

55% dos sintomáticos respiratórios da comunidade buscaram o primeiro atendimento 

para o seu problema em unidades de pronto atendimento hospitalar. Assim torna-se 

necessário a construção de uma ESF forte, que o paciente saiba para onde deve se dirigir 

em caso de necessidade, que ocorra estimulo à produção de informações que auxiliem o 

controle da doença por parte da gestão, que garanta a qualidade da informação, que 

incentive a qualificação profissional e a longitudinalidade do cuidado. 

Tendo em vista o número de consultas médicas e de enfermagem, 46,62% 

apresentaram menos que 5 consultas durante os 6 meses de tratamento para tuberculose. 

Já 53,37% apresentaram 5 consultas, ou mais durante o tempo de tratamento. Segundo 

Brasil (2013), o acompanhamento da TB é mensal visando à identificação de queixas e 

sinais clínicos que possam avaliar a evolução da doença, após a introdução dos 

medicamentos e a detecção de manifestações adversas com seu uso. É importante que 

seja realizado monitoramento do peso do paciente com eventual ajuste de dose dos 

medicamentos prescritos. Na APS preconiza- se 1 consulta intercalada mensalmente 

com o medico e 1 com a enfermeira da equipe de referência (BRASIL, 2018). 

Em relação à alta por cura, no PEP de 2012/2016 foi de 40,33% dos pacientes 

acompanhados com tuberculose. Esses resultados estão bem abaixo do que preconiza a 

SMS- RJ e a OMS que preconizam que 85% dos casos de tuberculose sejam curados. O 

indicador de abandono/ óbito no PEP foi de 59,66%, demonstrando descumprimento em 

relação à meta da OMS e SMS- RJ, que preconizam que até 10% dos casos encerrados 

por tuberculose abandonem o tratamento. Quanto aos fatores associados ao óbito pela 

doença, um estudo apontou associação positiva para indivíduos com idade superior a 50 

anos e alcoolismo como doença associada, enquanto estar empregado foi um fator de 

proteção (SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013). De acordo com o Relatório de Gestão de 

2016, a taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar com registro em 2016 foi 

59, 3%, contra 15, 86% de abandono e 5,3% de óbito. A proporção de cura de 

tuberculose pulmonar no estado do RJ foi de 68% contra 72,5% de média nacional, 

abaixo do preconizado pela OMS (BRASIL, 2015). Segundo Brasil (2018), atualmente, 

o percentual de cura da media nacional e de 70,6%, o abandono encontra- se em torno 

de 9,6%.Taxas de cura inferiores à meta preconizada de 85% e de abandono superiores 

a 5% demonstram a necessidade de aumentar a qualidade na cobertura do tratamento 

diretamente observado (BRASIL, 2013).  
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  O registro de 2 BAAR no PEP foi de 25,18% dos pacientes e 34, 71% 

apresentaram registro de BAAR no momento do diagnostico no PEP. Esse achado se 

justifica, pois provavelmente os profissionais solicitaram os exames, mas devido à 

sobrecarga de trabalho não registraram no PEP. Brasil (2013) afirma que a baciloscopia 

de escarro deve ser realizada em, no mínimo, duas amostras: uma por ocasião da 

primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia 

seguinte, preferencialmente ao despertar. 

No que diz respeito a registro do resultado do teste de HIV, até o 2° mês de 

tratamento, no PEP 44,67% dos pacientes apresentaram. Com a introdução dos testes 

rápidos para HIV, preconiza-se que no momento do diagnóstico da tuberculose já se 

realize o teste concomitantemente, o que reflete na melhora desse indicador. A 

realização de testagem para o HIV em pacientes com TB vem aumentando de forma 

expressiva no município do Rio de Janeiro desde o ano 2000. Nas unidades da ESF da 

CAP 3.1, enfermeiros das equipes foram capacitados para a realização da testagem 

rápida para o HIV, segundo as normas do Ministério da Saúde, possibilitando o 

resultado no momento do exame. Possíveis explicações para os achados seriam a falta 

de registro dos resultados de exames laboratoriais no PEP. 

Dos pacientes em tratamento para tuberculose apenas 1, 91 % apresentavam 

registro de avaliação de todos os contatos. Segundo o último boletim de TB (2018) o 

percentual de contatos examinados entre os contatos identificados dos casos novos de 

tuberculose no estado do Rio de Janeiro foi de 35%. Espera-se que a equipe de Saúde da 

Família, além de facilitar a supervisão do tratamento dos casos-índices, tenha um papel 

estratégico na avaliação de contatos, questão fundamental ao pensarmos na melhoria de 

indicadores da TB. Possíveis explicações para a pequena proporção de contatos 

investigados encontrada neste trabalho seria o subregistro dos mesmos, bem como a 

dificuldade dos profissionais da ESF em conseguirem o comparecimento das pessoas à 

unidade de saúde, por não compreenderem a sua importância. Estudos apontam que os 

profissionais da APS tem o seu tempo consumido por ações de pronto atendimento, 

contrário ao preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica, Portaria GM nº 

2.488/2011 (BRASIL, 2011). Por isso, tal fator pode contribuir para o desperdício da 

oportunidade de traçar o mapa situacional do território e potencializarem as ações de 

saúde, baseados no SIS disponíveis. A falta de capacitação para trabalhar com o SIS foi 



52 

 

 

 

 

 

verbalizada como o principal dificuldade no cotidiano de trabalho dos enfermeiros 

(DUARTE, TEDESCO, PARCIANELLO; 2012).   

Quanto ao número de visitas domiciliares, 67,12 % receberam pelo menos 12 

visitas, durante o período de análise em toda CAP 3.1. Segundo Araújo (2017) o ACS é 

o veículo que intercepta a ligação entre a comunidade e o serviço de saúde. Uma das 

funções desse profissional é realizar a busca ativa nos domicílios e na comunidade; 

encaminhar ou comunicar os casos suspeitos à equipe; supervisionar a tomada diária da 

medicação específica, assegurar o comparecimento do doente às consultas agendadas e 

fazer visita domiciliar, usando a ficha do SIAB. É esperado ainda que esse profissional 

contribua para a democratização do conhecimento do processo saúde-doença. Logo 

percebe-se que o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia Saúde da 

Família é notavelmente importante e, desse modo, torna-se imperativo que o mesmo 

realize ao menos 2 visitas domiciliares mensais, sendo o necessário para um bom 

acompanhamento ao paciente portador de TB. 

 Com relação ao atendimento odontológico, realizou- se pelo menos um em 

20,61% dos pacientes em tratamento para tuberculose. Na ESF, preconiza-se o cuidado 

compartilhado com a equipe multiprofissional, sob a ótica de diferentes saberes. Esse 

indicador reflete que grande parte dos pacientes com TB não estão sendo avaliados pela 

odontologia. Possíveis explicações para a pequena proporção de atendimentos 

odontológicos encontrados neste trabalho seria o baixo comparecimento à consulta 

agendada e a falta de integração da odontologia com as equipes de saúde da família. 

Fazem parte da equipe de saúde bucal um cirurgião-dentista, um auxiliar e um técnico 

de saúde bucal, vinculados a duas ou três equipes de Saúde da Família. A ação 

multiprofissional pressupõe a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir 

na prática de outro, ambos sendo transformados para a intervenção na realidade em que 

estão inseridos (RÊGO et al, 2015). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao analisar o perfil da prevalência da tuberculose na A.P 3.1 do Município do 

RJ nos últimos 5 anos segundo as variáveis sociodemográficas e clínico laboratoriais, 

demonstrou- se melhoria em alguns indicadores de controle da tuberculose ao passo que 

outros apresentaram resultados que precisam ser trabalhados localmente. Tipicamente, 

os pacientes diagnosticados com tuberculose têm de 18 a 63 anos (84,1%), faixa etária 

predominante 18 a 27 anos, cor da pele parda (54,3%). Observou-se predomínio de 

pacientes heterossexuais (19,8%); solteiros (12,8%); com ensino fundamental 

incompleto (16,4%) e renda de 1 a 2 salários mínimos (21,4%). 

Destaca- se como aspectos positivos a proporção de casos atendidos, a maioria 

possuía registro no Sinan, mais da metade da amostra possuíam 5 consultas 

médicas/enfermagem durante o tratamento, assim como as visitas dos ACS, apontando 

para uma ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento da doença no território. 

Apesar disso, a proporção de cura ainda se manteve inferior aos 85% 

recomendados e o abandono do tratamento, superior aos 5% aceitáveis. Indicadores 

operacionais como o registro de testagem para o HIV entre casos novos de TB, 

porcentagem de atendimento odontológico e proporção de contatos avaliados entre os 

registrados merecem atenção especial, por parte da Coordenação da Área, dos gestores 

das unidades e das equipes da ESF. 

Este estudo possui limitações que precisam ser destacadas. A primeira delas 

consiste na grande dificuldade para obtenção dos dados, mesmo após aprovação do 

comitê de ética da Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como os dados de forma 

condensada, não separados por ano e nem por unidade de saúde.  

 O resultado do estudo aponta que permanece a necessidade de elaborar 

discussões locais dos dados de tuberculose, sendo necessário o envolvimento das 

equipes para qualificar os registros e as informações da linha de cuidado, 

acompanhamento dos casos de TB com busca ativa e fortalecimento do TDO. Além do 

investimento na diminuição das desigualdades sociais e a adequação dos programas de 

controle às realidades locais. Os programas de pagamento por desempenho visam à 

melhoria da qualidade, premiando a excelência ao mesmo tempo em que promovem o 

aumento do acesso aos serviços de saúde, logo devem ser estimulados e mantidos. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

1- Realização de novas análises como esta, porém que os dados venham 

distribuídos por ano e unidade de saúde, a fim de que não ocorra 

descontinuidade das ações oferecidas e que se possa comparar a evolução de 

uma unidade com outra. 

2- Elaboração de cartilhas para distribuição aos profissionais de saúde que cuidam 

de pessoas com tuberculose, de maneira que possam ser bem orientados no 

manejo desse paciente, assim como na completude do PEP. 

3- Criação de fluxograma no atendimento ao paciente com tuberculose, onde a 

realização do teste rápido para HIV ocorra no diagnóstico da tuberculose, porém 

que este seja realizado na sala de procedimento pelas técnicas de enfermagem, 

que seriam treinadas para tal procedimento. 

4- Intensificar a avaliação de contatos dos casos diagnosticados na comunidade, 

assim como maior investimento na estrutura das unidades, pois no momento 

algumas unidades encontram-se sem aparelho de RX e a substância tuberculínica 

encontra- se restrita para ser realizada apenas em crianças e pacientes HIV. 

5- Realização de capacitações frequentes sobre a completude das variáveis e 

exposição para as equipes de Saúde da Família, pois em meio as suas muitas 

atribuições o profissional não tem tempo ou não sabe realizar o registro correto 

no PEP. 

6- Impulsionar um plano de carreira, de maneira que o profissional da APS se sinta 

valorizado e motivado a continuar trabalhando na mesma. Pois percebe- se que a 

grande rotatividade de profissionais prejudica o cuidado oferecido. 

7- Sensibilização dos ACS quanto à importância do TDO, das visitas domiciliares e 

do acompanhamento do usuário com tuberculose, assim como a permanente 

capacitação dos mesmos. 

8-  Atendimento odontológico no momento do diagnostico da tuberculose, desde 

que o profissional use o EPI correto, pois o paciente muitas das vezes acaba 

sendo remarcado para 15 dias após o inicio do tratamento e acaba não 

retornando. 
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9- Utilização de um único sistema de prontuário, pois com mudanças de uma AP 

para outra isso acaba gerando duvidas na hora de utilizar o sistema, dificultando 

a completude das variáveis. 

10-  O retorno dos programas de pagamento por desempenho, premiando a 

excelência do cuidado prestado, o que não precisa ser necessariamente em 

dinheiro, pode ser na forma de folgas, almoço, ida a eventos e outras coisas 

mais.   
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9. APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS EM 

ARQUIVO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

APÊNDICE B - TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS EM 

ARQUIVO 

 

Pesquisadores: Natália dos Santos Freitas Maués e Prof. Dra. Marilda Andrade 

 

 Eu Natália dos Santos Freitas Maués, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado: 

Estudo de Caso da Tuberculose em uma Área Programática na Cidade do Rio de 

Janeiro: Uma Contribuição para o Cuidado, declaro cumprir com todas as implicações 

abaixo:  

1. Que os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto vinculado, 

os quais serão mantidos em sigilo, em conformidade com o que prevê os termos da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, assino este termo para salvaguardar 

seus direitos.  

2. Meu compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados 

preservando integralmente o anonimato e a imagem do sujeito bem como a sua não 

estigmatização.  

3. Não utilizar as informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive 

em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro;  

4. Que o pesquisador responsável estabeleceu salvaguardas seguras para 

confidencialidades dos dados de pesquisa;  

5. A divulgação das informações será de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou 

quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa.  

 

 

Niterói, _____ de __________ de 2015.  
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APÊNDICE B- CARTA DE ANUÊNCIA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

APÊNDICE C  – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisadores: Natália dos Santos Freitas Maués e Prof. Dra. Marilda Andrade  

 

 

COMITÊ DE ÉTICA NA PESQUISA (CEP)  

 

Solicito a dispensa da aplicação do Termo de consentimento livre e esclarecido do 

projeto de pesquisa intitulado “ESTUDO DE CASO DA INFECÇÃO TUBERCULOSE 

EM UMA ÁREA PROGRAMÁTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUIDADO”, com as seguintes justificativas:  

 

1. Trata-se de pesquisa retrospectiva cujo levantamento de dados será realizado em 

prontuários onde não haverá riscos físicos e/ou biológicos para os pacientes tampouco 

para o pesquisador, uma vez que o estudo é meramente observacional documental.  

2. Em muitos dos casos, os pacientes podem ter ido a óbito.  

3. A confidencialidade da identificação pessoal dos pacientes será garantida pelo 

pesquisador principal, pelas técnicas de levantamento e armazenamento dos dados, logo 

os pacientes não sofrerão de danos emocionais.  

4. Os dados serão armazenados por meio de tabelas e gráficos em arquivo no 

computador, serão usados exclusivamente para finalidade prevista no protocolo e serão 

mantidos em um banco de dados por um período de 05 anos, após serão excluídos.  

Atenciosamente,  

Rio de Janeiro, ____de ______________de 20___. 

 

___________________________ 

Natália dos Santos Freitas Maués 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: ESTUDO DE CASO DA INFECÇÃO TUBERCULOSE EM UMA 

ÁREA PROGRAMÁTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUIDADO 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr.ª Marilda Andrade e Natália dos Santos Freitas 

Maues 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 997504234 – (21) 995601268 

Nome do voluntário: -

_______________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    R.G. 

__________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa ESTUDO 

DE CASO DA INFECÇÃO TUBERCULOSE EM UMA ÁREA PROGRAMÁTICA 

NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUIDADO, 

de responsabilidade dos pesquisadores Prof.ª Dr.ª Marilda Andrade e Natália dos Santos 

Freitas Maues, que tem como objetivos: Analisar o perfil dos casos novos de 

tuberculose atendidos na Área Programática 3.1 nos últimos cinco anos. Avaliar as 

variáveis determinantes da linha de cuidado da tuberculose no prontuário eletrônico.  

O senhor participará através da autorização da obtenção dos dados de seu 

prontuário. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para esclarecimentos sobre 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. 

O senhor terá sua identidade pessoal preservada durante toda a pesquisa e os resultados 

serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. O senhor poderá 

interromper sua participação na pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo 

para o tratamento.  Esta pesquisa oferece riscos mínimos somente do vazamento das 

informações dos prontuários uma vez que é uma pesquisa documental e os benefícios da 

sua participação serão de nos ajudar a aumentar as bases para avaliação de medidas que 

promovam a melhora do cuidado prestado ao paciente portador de Tuberculose. Após os 

esclarecimentos dados pelos pesquisadores e ter entendido o que me foi explicado, 

concordo voluntariamente em participar da presente Pesquisa, e entendo ainda que 

posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante da realização 

da mesma. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações e a privacidade 

da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, 

sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

________________________, declaro ter sido informado e concordo com minha 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 _____________________________________  ------------------------------------------------

---------------                 (Entrevistado)                                                                                 

Natália dos Santos Freitas Maues 

(Responsável por obter o consentimento)  

___________________________              ___________________________________                                                                                     

Testemunha                                                                     Testemunha 
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10. ANEXO 

 

 

ANEXO A – FICHA A - SIAB. 
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ANEXO B – FICHA A- SIAB (verso da ficha). 
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ANEXO C – FICHA  B – SIAB 
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ANEXO D – FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE TUBERCULOSE 

SINAN. 
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ANEXO E – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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