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RESUMO 
 

 

Este estudo objetivou compreender o acolhimento como estratégia de adesão do usuário que 

teve tuberculose submetido ao DOTS. Estudo qualitativo descritivo realizado em uma 

Unidade de Saúde da Família do Município de Itaboraí- RJ, com 7 usuários durante o ano de 

2012. A análise temática produziu quatro núcleos: O acolhimento dos profissionais de saúde 

no enfrentamento da tuberculose e do DOTS no olhar dos usuários; Saberes sobre a 

tuberculose e as formas de tratamento: o saber negado; O determinante papel da família no 

processo de tratamento; Limitações para se seguir o tratamento. Identificou-se que o 

acolhimento realizado por diferentes profissionais de saúde, em especial pelos ACS, se 

configura como determinante para o sucesso do DOTS. O vínculo entre a ESF e o usuário 

com tuberculose submetido ao DOTS pode ser positivo quando gera autonomia e promove o 

autocuidado, ou negativo quando produz dependência e insegurança. Conclui-se que a rede 

social, em especial a família, apresenta-se como um grande suporte para a adesão e o 

sequenciamento do tratamento. 

 

 

Palavras chave: 1. Atenção primária à saúde; 2. Acolhimento; 3. Tuberculose; 4. Tratamento 

Supervisionado. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed at understanding the embracement as a strategy the adhesion of users 

tuberculosis wich was subjected to DOTS. Qualitative and descriptive study carried out at a 

Family Health Unit of the Municipality of Itaboraí- RJ, with 7 users during the year 2013. The 

thematic analysis produced four cores: The embraced health professionals in tackling 

tuberculosis and DOTS in the eyes of users; Knowledge about tuberculosis and treatment 

forms: Knowledge denied; The decisive role of the family in the treatment process; 

Limitations to follow the treatment. It Was identified the embracement performed by different 

health professionals, in particular by community healt works configures as crucial to the 

success of DOTS. The link between the family healt unit and the user submitted to DOTS can 

be positive when it generates promotes autonomy and self- care, or negative when it produces 

dependence and insecurity. It is concluded that the social network, in particular family, 

appears as a major support for adhesion and sequencing of treatment. 

 

 

Keywords: 1. Primary Health Care; 2. User embracement; 3. Tuberculosis; 4. Supervised 

treatment 
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“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma 

do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos 

lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 

sempre, à margem de nós mesmos.” (Fernando Pessoa) 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Meu primeiro contato com o acolhimento aos usuários com tuberculose cadastrados 

em um Programa de Tuberculose aconteceu quando estagiava em uma Policlínica 

Comunitária de saúde de Niterói- RJ. Neste momento tive, também, a oportunidade de 

acompanhar o Tratamento Diretamente Observado da Turbeculose (DOTS), que envolve 

cinco componentes: comprometimento político com o programa, detecção de casos pela 

baciloscopia, tratamento de curta duração e diretamente observado, regularidade na 

manutenção de medicamentos e sistema de informação que permita um monitoramento de 

resultados (URIAS, WATANABE E BERTOLOZZI, 2004, p. 85), o qual muito me despertou 

a atenção e a curiosidade de conhecer seus desdobramentos ao ser utilizado pelos usuários. A 

adesão dos usuários a este tipo de tratamento mostrou-se como um dos maiores desafios da 

equipe de saúde. Para que o usuário mantenha-se aderido ficou evidenciado que para o êxito 

nesta modalidade de tratamento faz-se importante que o mesmo seja acolhido de forma 

sensível e resolutiva pelos profissionais de saúde. Neste sentido Brasil (2004, p. 5) defende 

como acolhimento 

 
O modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que 
procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma 
postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. 
Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, 
quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para 
a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para 
garantir a eficácia desses encaminhamentos. 
 
 

Portanto, conforme preconiza o Ministério da Saúde e com base em minhas 

observações, o acolhimento não se limita somente à recepção da população à porta dos 

serviços de saúde, mas estende- se até a resolução do problema apresentado. Para Lima et. al 

(2003, p. 13) o acesso e o acolhimento são elementos essenciais do atendimento, para que se 

possa intervir positivamente no estado de saúde do indivíduo e da coletividade.  

Sendo assim o acolhimento deve ser uma ação que deve ser praticada por toda a 

equipe de saúde, respeitando sempre todos os sujeitos implicados nesse processo bem como a 

integralidade do atendimento. 
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Em relação à tuberculose o Ministério da Saúde ressalta que a mesma vem 

acometendo todos os grupos etários brasileiros, com maior predomínio nos indivíduos 

economicamente ativos (15-54 anos) e do sexo masculino (BRASIL, 2010). Daí a relevância 

de se refletir sobre este tema no presente trabalho monográfico. 

Com propósito de reduzir ou evitar o abandono e ampliar a eficácia do tratamento de 

tuberculose foi criado o Directly Observed Treatment Short Course (DOTS). Este Programa 

aplicado em sua amplitude, ou seja, não compreendendo apenas o fornecimento de medicação 

ao paciente, mas, inclusive, seu acolhimento, tem se mostrado uma prática efetiva na 

aderência ao tratamento da tuberculose (SILVA E BARBOSA; 2004).  Este foi proposto em 

1993 pelo Ministério da Saúde, e é constituído por cinco componentes:  

 
 
Detecção de casos por baciloscopia entre sintomáticos respiratórios que demandam 
os serviços gerais de saúde; tratamento padronizado de curta duração, diretamente 
observado e monitorado em sua evolução; fornecimento regular de drogas; sistema 
de registro e informação que assegure a avaliação do tratamento; compromisso do 
governo colocando o controle da tuberculose como prioridade entre as políticas de 
saúde (BRASIL, 2011, p.29). 
 
 

Essa realidade pude observar no cenário em que desenvolvi atividades como 

estagiária. Chamou minha atenção o fato da enfermeira ao perceber que os usuários 

participantes do Programa DOTS chegavam em jejum e que muitos passavam mal após o 

tratamento, a mesma providenciou para que esses fizessem todas as refeições no restaurante 

popular de Niterói, gratuitamente. Esse assumir para além do Programa pode ser 

compreendido como compromisso ou envolvimento, que vai produzir um espaço de diálogo, 

de interlocução entre o usuário e o profissional de saúde, atuando como um dos fatores 

fundamentais na adesão ao tratamento. Neste sentido estes indivíduos foram tratados como 

cidadãos e não apenas como pacientes. 

Este fato exemplifica as possibilidades de adotar um atendimento humanizado de 

acordo com os princípios do SUS e um fortalecimento do vínculo entre a unidade de saúde e 

os usuários. Cabe aqui destacar que a palavra vínculo possui origem latina “vinculum” e 

significa laço, ligação. Trata-se de um conceito que sugere interdependência, relações de 

troca, cuidado humanizado e integralidade da assistência (SOUZA et al; 2010, p. 906). Todos 

fundamentais para a adesão ao tratamento.  

O compromisso profissional e os direitos dos usuários são faces complementares e 

interdependentes deste mesmo processo de melhora da qualidade do atendimento, do qual o 

acolhimento é parte significativa (CAMELO et AL, 2000). 
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A prática do acolhimento demanda uma escuta qualificada atendendo tanto às 

expectativas objetivas trazidas pelos usuários. E este modo de agir possibilita que haja um 

atendimento com maior resolutividade e responsabilização (SILVA e ALVES, 2008).   

Desta forma, proponho-me a investigar os elementos constitutivos do acolhimento ao 

usuário com tuberculose, que foram submetidos ao DOTS, ou seja, a forma como estes 

sujeitos vivenciaram este tratamento realizado em uma unidade de saúde da família do 

município de Itaboraí-RJ. 

 

OBJETO DE ESTUDO 

O acolhimento como estratégia de adesão do usuário com tuberculose submetido ao 

DOTS. 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

• O que o usuário sabe sobre a Tuberculose e as formas de tratamento? 

• Como o usuário com tuberculose submetido ao DOTS percebeu o acolhimento? 

• O acolhimento para estes usuários contribuiu para manter-se aderido ao tratamento? 

• Quais as limitações enfrentadas para manter-se aderido ao DOTS? 

 

OBJETIVOS: 

 

 GERAL 

Compreender como o acolhimento contribuiu para a adesão do usuário com 

tuberculose ao DOTS. 

 

ESPECIFICOS 

• Identificar os saberes do usuário sobre tuberculose e o DOTS? 

• Identificar como se efetiva o acolhimento realizado pelos profissionais da Estratégia 

da Saúde da Família. 

• Indicar as limitações enfrentadas pelos usuários para que se mantivessem aderidos ao 

DOTS. 
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

Epidemiologicamente a tuberculose ainda é presença importante no Brasil e vem 

atingindo índices cada vez maiores com o passar dos anos, sendo considerado um problema 

de saúde pública. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2005 p. 732) destaca que em termos 

mundiais há oito milhões de casos novos notificados e que destes três milhões morrem por 

complicações da doença. Para o MS “o percentual de cura dos casos tratados é de 72% 

quando deveria ser, no mínimo, de 85%”. Com este dado pode-se afirmar que um dos fatores 

diretamente relacionados a este fato é a baixa adesão do paciente ao tratamento bem como a 

forma de acolhimento realizada pelos profissionais da ESF (Estratégia Saúde da Família), 

estes que se constituem “peças - chave” no sucesso do mesmo. 

 No Brasil como afirma Souza (2007, p. 592), 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.  

  Atualmente, os maiores desafios do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT) consistem em expandir o atendimento realizado até então, tendo como estratégia o 

DOTS, a ampliação da cobertura das ações de controle da tuberculose, a redução do número 

de casos de abandono do tratamento e o incremento das taxas de cura da doença (SOUZA et 

al; 2009, p. 905). 

 O usuário que abandona o tratamento torna-se importante fonte de transmissão do 

bacilo, prolongando a infecciosidade, causando danos individuais e à saúde pública, pois pode 

levar a um aumento dos índices de multirresistência às drogas (NEVES et al; 2009, p.1136).   

Levando em consideração esses fatores esse estudo é relevante, pois a pouca valorização do 

contexto sociocultural do usuário, somada a fragilidade do vínculo para com os profissionais 

da equipe de saúde bem como o acolhimento não resolutivo vão contribuir para ampliar as 

taxas de abandono do tratamento, fazendo com que esse problema se multiplique cada vez 

mais, tendo como consequência a elevação dos indicadores de incidência e mortalidade. 

Para Souza (2007, p.591) o tratamento prolongado, a melhora clínica nos primeiros 

meses, as reações adversas e o preconceito são os principais fatores geradores da baixa adesão 

e ou abandono do tratamento pelo portador de tuberculose. 

Outro fator determinante e o acesso, que envolve um conjunto de informações 

ofertadas aos usuários pelos serviços, incluindo- se os tipos de serviços, os horários previstos 

e a qualidade do atendimento.  
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Logo ao se tentar compreender as distintas concepções do usuário sobre o papel do 

acolhimento na adesão ao DOTS, foi possível apontar indicadores da efetivação da proposta 

do acolhimento, considerando as contribuições do mesmo como elemento de avaliação e 

planejamento da assistência em saúde ao usuário cadastrado da UBS (Unidade Básica de 

Saúde) no sentido de potencializar a cura e a não disseminação da doença.  
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“Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos 
de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso.” 

(Fernando Pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              CAPÍTULO I- REVISÃO DE LITERATURA 
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REVISÃO DE LITERATURA 

A ESTRATÉGIA DE ACOLHIMENTO COMO FORMA DE EDUCAR EM SAÚDE 

 

Atualmente, observa-se através dos meios de comunicação que a maioria das pessoas 

que utilizam os serviços públicos não tem recebido assistência gratuita de qualidade e de 

forma resolutiva. Há, portanto, a necessidade de uma revisão sobre os princípios e diretrizes 

do atual sistema de saúde, direitos da população e sobre o foco do modelo técnico-assistencial 

vigente. Com a implantação do SUS, visou-se uniformizar a assistência e permitir a todos o 

direito à saúde (SILVA E ALVES; 2008, p.76). 

 O Ministério da Saúde do Brasil decidiu priorizar o atendimento com qualidade e a 

participação integrada dos gestores, profissionais e usuários em todo processo, com o objetivo 

de promover a humanização da assistência. Uma das medidas tomadas é a proposta do 

acolhimento nos serviços de saúde (BRASIL, 2004). 

 O acolhimento relaciona-se com o acesso aos serviços de saúde que vai ser a primeira 

etapa que o usuário deve vencer para satisfazer a sua necessidade de saúde. O acesso envolve 

um conjunto de informações ofertadas aos usuários pelos serviços, incluindo- se os tipos de 

serviços, os horários previstos e a qualidade do atendimento (LIMA et al; 2007, p.13). Sendo 

assim o acolhimento é considerado como uma estratégia que busca a partir de uma escuta 

qualificada, identificar as necessidades, riscos e vulnerabilidades do usuário (SCHOLZE et al; 

2006, p 8). 

Outros aspectos importantes para a manutenção da adesão ao tratamento da 

tuberculose são o vínculo, a resolutividade e o desempenho do profissional. Estes estão 

diretamente relacionados com o acolhimento. O vínculo como prática integral vai 

proporcionar uma maior segurança aos usuários, mais também aos profissionais permitindo 

que eles o conheçam, consequentemente prestando uma melhor assistência, estabelecendo 

prioridades na atenção à saúde que se adéqüem às necessidades do usuário. Logo, vai 

envolver humanização, responsabilização, respeito entre o profissional de saúde e o usuário 

envolvendo formas possíveis de promover a resolutividade. 
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Segundo Bertolozzi (1999), a adesão ao tratamento está intimamente associada à 

maneira como a equipe de saúde se relaciona com o paciente, atendendo às suas expectativas 

e necessidades. A oportunidade do estabelecimento de relações de vínculo impulsiona o 

interesse e responsabilidade do usuário em relação ao autocuidado, por conseguinte, 

repercutindo na adesão ao tratamento. 

 Destacamos também, os sentimentos de conotação negativa/dificuldades que são: 

raiva devido à necessidade de idas diárias a unidade básica e ou por acreditarem que podem 

tomar sozinhos as medicações em casa; dificuldade em chegar até lá. Os achados nos 

permitem a inferência de que os incentivos são importantes instrumentos que contribuem para 

a adesão ao tratamento. Para a maioria dos pacientes, torna- se uma alternativa, mesmo que 

temporária, de satisfação das necessidades básicas, dentre as quais destaca- se alimentação e 

transporte (URIAS, WATANABE E BERTOLOZZI, 2004, p. 87). 

 Nesse sentido inclui-se o acolhimento como elemento inicial do processo de trabalho 

em saúde, centrado em tecnologias leves, as quais se referem ao cuidado no seu sentido mais 

amplo, não exigindo conhecimentos profissionais específicos (SILVA E ALVES; 2008 p.76). 

Logo vai ser um recurso tecnológico que possibilita acesso aos usuários objetivando uma 

escuta sensível, partindo dos problemas menos complexos para os mais complexos. Neste 

sentido é reformulador do processo de trabalho, de modo a rastrear os problemas de saúde, 

dando- lhes direcionamento e respostas pela identificação das demandas dos usuários, 

rearticulando o serviço em torno delas (CAMELO et. al; 2000, p.36). 

 De acordo com Franco et al; (1999, p. 347) o acolhimento é importante na relação com 
o usuário pois propõe:  
 
 

Inverter a lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, partindo dos 
seguintes princípios: 1) atender à todas as pessoas que procuram os serviços de 
saúde, garantindo a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume 
função precípua, a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva capaz de resolver 
os problemas de saúde da população; 2) Reorganizar o processo de trabalho, afim de 
que este desloque seu eixo central do médico para uma equipe multiprofissional- 
equipe de acolhimento, que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo- se a 
resolver seu problema de saúde; 3) Qualificar a relação trabalhador- usuário que 
deve dar- se por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania. 
 
 

Sendo assim o acolhimento pode ser compreendido como uma nova forma de 

organização do trabalho em saúde, que vai fortalecer o vinculo do profissional com o usuário, 

contribuindo para a aderência do usuário de forma eficaz ao tratamento. E deve ser uma 

atitude desejável no fazer de todos os profissionais de saúde, em especial os da Atenção 

Primária. A estratégia do acolhimento precisa conjugar uma eficaz recepção administrativa e 
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um ambiente terapêutico para realização da avaliação do estado de saúde e classificação de 

risco de cada usuário, não atuando apenas como uma etapa do processo, mas como uma ação 

que deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde (SILVA E ALVES; 

2008 p. 79). Uma vez que no trabalho em saúde temos “gente que cuida de gente”, o 

acolhimento deve ser um dos pilares das equipes da ESF. Desta forma se terá uma assistência 

humanizada, através dos princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade e acesso.  

O acolhimento não vai se restringir apenas a recepção do usuário, ele vai além engloba todo o 

seu atendimento. 

  

2.2 BREVE REVISÃO SOBRE A TRAJETÓRIA DA TUBERCULOSE NO BRASIL 

 

A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, que juntamente com 

outros 21 países em desenvolvimento, albergam 80% dos casos mundiais da doença. No 

Brasil, estima-se que ocorram 129.000 casos por ano, dos quais são notificados cerca de 

90.000. Em 1998, o coeficiente de mortalidade foi de 3,5 por 100.000 habitantes. Esses 

números, entretanto, não representam a realidade do País, pois parte dos doentes não são 

diagnosticados nem registrados oficialmente (BRASIL, 2011, p.5). 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 (BRASIL, 2010, 

p.402). 

 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, 2002, p.13).  

 Antes de prosseguir 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.  Este se propaga através do ar, por 

meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao 

tossir, espirrar ou falar em voz alta. Quando estas gotículas são inaladas por pessoas sadias, 

provocam a infecção tuberculosa e o risco de desenvolver a doença (BRASIL, 2002, p.8). 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, P. 402). 
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 Dentre as várias estratégias para estender o Plano Nacional de Controle da 

Tuberculose a todos os municípios brasileiros, estão a expansão e a consolidação dos 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia Saúde da Família do MS, em 

parceria com as prefeituras municipais. Quanto maior o número de Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e de equipes com profissionais capacitados desenvolvendo as ações de controle 

da tuberculose, mais abrangente poderá ser a procura de sintomáticos respiratórios nos 

serviços de saúde e nas comunidades, mais rápido o início do tratamento dos casos 

descobertos, mais adequada à supervisão direta do tratamento, garantindo à cura do doente e 

conseqüentemente mais rápida a interrupção da transmissão (BRASIL, 2002, p.6). 

 

2.3 O ESTIGMA SOCIAL ACERCA DA TUBERCULOSE 

 

 Até meados do século XIX, o portador de tuberculose trazia uma aura de 

excepcionalidade, que o colocava, aos olhos de seus contemporâneos, numa posição de certo 

refinamento. A concepção da tuberculose seria própria de uma sensibilidade marcadamente 

romântica, que se difundia em especial entre intelectuais e artistas. A doença surge para os 

poetas como um atributo que os torna interessantes muitos chegam a ansiar por ela, como é o 

caso de Casimiro de Abreu, uma das maiores expressões da poesia romântica brasileira 

(PÔRTO 2007, p.44). Em carta de 4 de outubro de 1858, o poeta declara: 

 
Eu desejo uma doença grave, perigosa, longa mesma (sic), pois já me cansa essa 
monotomia da boa saúde. Mas queria a tísica com todas as suas peripécias, queria ir 
definhando liricamente, soltando sempre os últimos cantos da vida e depois expirar 
no meio de perfumes debaixo do céu azulado da Itália, ou no meio dessa natureza 
sublime que rodeia o Queimado (citado por Montenegro, 12 p.27). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1 Carta de Manuel Bandeira a Rui Ribeiro Couto. Rio de Janeiro: Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da 
Fundação Casa Rui Barbosa; Década de 20. 
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Já no final do século XIX, a morte por tuberculose numa família era estigmatizante, A 

tuberculose emerge socialmente não mais como manifestação física de uma espiritualidade 

refinada; ao contrário, sua persistência e seu alastramento, particularmente entre as 

populações desfavorecidas, será motivo de preocupação por ser sintoma de desordem social 

(PÔRTO 2007, p.46).  Sendo a tuberculose uma enfermidade que está associada, no 

imaginário social, à pobreza, aos vícios, a promiscuidade, ou seja, de uma vida dedicada a 

excessos, é geradora de estigmatização, pois qualifica o sujeito como “causador” de sua 

própria doença (SILVA E BARBOSA; 2004, p.157). 

Uma vez que o portador da tuberculose sente- se incapaz de desenvolver as atividades 

corriqueiras, como lazer e  outras, isso vai contribuir negativamente para que ele mude a sua 

percepção sobre si mesmo, passando a se ver como frágil, doente e marginalizado.  

Muitas vezes a revelação de estar com tuberculose é acompanhada por medo e 

angústia, levando o usuário a temer ser conhecido pelo seu diagnóstico, então esse usuário 

opta por se isolar, mantendo sigilo sobre a doença, se afastando das pessoas que justamente 

poderiam lhe fornecer apoio. Alguns portares de tuberculose fingem ou mentem sobre 

aspectos importantes de suas vidas, enfrentando situações constrangedoras, como mentir para 

ir ao médico, esconder o uso da medicação, gerando uma clandestinidade de si mesmo, que 

afeta suas vidas em vários aspectos: afetivo, profissional, social e até mesmo na maneira 

como conduzem o próprio tratamento (NEVES et al; 2009, p. 1139). 

Souza (2007, p. 591) diz, também, que os usuários com comprovada tuberculose 

pulmonar sofrem com a confirmação do diagnóstico, não só pelas manifestações clínicas, mas 

pela possibilidade de vivenciar preconceitos rejeitando, conseqüentemente, as relações 

sociais. Essas relações se modificam, promovendo o isolamento, em decorrência do 

preconceito que percebem por parte de outras pessoas, e também pelo próprio preconceito 

acerca da tuberculose, levando-as a sentirem-se sujas e em risco para outras pessoas. 

Manifestações físicas como tosse e emagrecimento, aliados ao preconceito percebido, 

contribuem para modificar a imagem que têm de si, passando a perceberem-se como doentes e 

frágeis. Nesse sentido, a experiência de ter tuberculose leva ao sofrimento, modifica a vida 

cotidiana e a maneira como a pessoa relaciona-se consigo mesma e com os outros (SOUZA, 

2010, p. 25). 

 

2.4 DIFERENTES FORMAS DE TRATAMENTO 
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 A associação medicamentosa adequada, doses corretas, uso por tempo suficiente, com 

supervisão da tomada dos medicamentos são os meios indicados para evitar a persistência 

bacteriana e o desenvolvimento de resistência às drogas, assegurando assim a cura do 

paciente. O tratamento dos bacilíferos é a atividade prioritária de controle da tuberculose, uma 

 vez que permite anular rapidamente as maiores fontes de infecção. Poucos dias após o início 

da quimioterapia correta, os bacilos da tuberculose praticamente perdem seu poder infectante. 

Assim, os doentes “pulmonares positivos” não precisam nem devem ser segregados do 

convívio familiar e da comunidade (BRASIL, 2002, p.22). 

Antes de iniciar a quimioterapia, é necessário orientar o paciente quanto ao tratamento. 

Para isso, deve-se explicar em uma entrevista inicial e em linguagem acessível, as 

características da doença e o esquema de tratamento que será seguido drogas, duração, 

benefícios do uso regular da medicação, conseqüências advindas do abandono do tratamento e 

possíveis efeitos adversos dos medicamentos (BRASIL, 2002, p.22). Na primeira fase (ou de 

ataque) são preconizadas 4 drogas que serão administradas em comprimidos compostos por 

dosagens fixas de Rifampicina 150mg; Isoniazida 75mg; Pirazinamida 400mg; Etambutol 

275mg. 

A duração do tratamento da primeira fase são 2 meses. Na segunda fase (ou de 

manutenção) as 2 drogas preconizadas são Rifampicina 150mg e Isoniazida 75mg. A duração 

do tratamento e de 4 meses (BRASIL, 2010, P. 406- 407). Quanto maior o número de 

comprimidos e o número de tomadas por dia, mais complexa é a adesão ao tratamento. A 

adesão adequada é uma grande desafio devido à elevada quantidade de comprimidos a serem 

tomados por dia, visto a grande dificuldade de dissolver ou engolir e a intolerância ao cheiro e 

ao gosto que alguns usuários apresentam.   

 O acompanhamento do portador de tuberculose, ao longo do tratamento, deve ser 

intensificado nos três primeiros meses, pois se trata de um período crítico para a ocorrência do 

abandono do tratamento. Considera- se caso de abandono, a pessoa que após iniciado o 

tratamento para tuberculose, deixou de comparecer à unidade de saúde por mais de 30 dias 

consecutivos, após a data aprazada para o seu retorno (SÁ et al; 2007, P.713). 

 A experiência anterior de tratamento para a tuberculose é uma variável 

comportamental, que pode ser determinada por contextos permanentes ou pontuais. Pessoas 

com história de abandono ao tratamento têm maior probabilidade de interromper novamente 

ou aderir em níveis insatisfatórios. Muitas vezes a percepção do paciente é apenas a dos 

efeitos colaterais, preferindo interromper o tratamento, pois não acredita que o mesmo lhe 

trará benefícios (NEVES, REIS E GIR; 2010, p.1138). Sendo assim a visita domiciliar vai 



25 
 

potencializar esse processo de monitorização e deve ocorrer regularmente, permitindo o 

fortalecimento do vínculo entre a ESF, o usuário e sua família, possibilitando um cuidado 

contínuo, centrado no enfoque familiar, segundo o qual o indivíduo deve ser considerado em 

seu ambiente cotidiano e a avaliação das necessidades de saúde amplia- se ao contexto 

familiar. Acrescenta- se, no contexto das ações de controle da tuberculose, a importância da 

qualidade do fluxo de informações em saúde, que permite o monitoramento dos resultados de 

tratamento dos portadores de tuberculose (NOGUEIRA et al; 2009, p. 129).  

 

2.5 TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO (DOTS) 

 

 A atual estratégia do tratamento diretamente observado (DOTS) tem como objetivo 

garantir a adesão ao mesmo, reduzindo o risco de transmissão da doença na comunidade. A 

administração do (DOTS) 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 

ingestão dos medicamentos deve ser assistida no local de escolha do doente pelo profissional 

de saúde: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde e/ou 

um membro da família devidamente orientado para essa atividade. 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. No entanto, se para o doente a opção de três vezes por 

semana for a única possível, deve ser explicado a ele a necessidade da tomada diária, 

incluindo os dias em que o tratamento não será observado. O uso de incentivos (lanche, 

auxílio alimentação e outros) e facilitadores de acesso (vale- transporte) está recomendado 

como motivação para o DOTS. 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, 2011, p.28). 

  Considerando que as concepções de saúde e doença são diferentes e dependem 

do meio sócio- cultural em que o sujeito vive a imposição de um tratamento medicamentoso, 

longo, pode não ser facilmente recebida pela grande maioria da população que adoece de 

tuberculose. A importância da terapia medicamentosa é um conceito científico que nem 

sempre pode ser compreendido e aceito pelas pessoas que não compartilham deste paradigma 

(SILVA E BARBOSA; 2004 p.156). Sendo assim o acolhimento que proporciona o 

conhecimento mutuo sobre a doença e tratamento faz toda a diferença para esse usuário, onde 
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o profissional da unidade deve buscar identificar e promover condições favoráveis para a 

eficácia desse tratamento, muitas das vezes sendo necessário nutri-lo fisicamente através da 

distribuição de cestas básicas e auxilio para o transporte, o que pode simbolicamente pode 

nutrí-lo emocionalmente. 

A não aderência ao tratamento da tuberculose é um importante desafio no campo da 

Saúde Coletiva. Para Sá et al (2007; p.714) esses fatores estão associados à falta de 

informação e as representações negativas relacionadas à doença e ao tratamento, o etilismo, o 

tabagismo e uso de drogas ilícitas, a crença da obtenção de cura através da fé, os problemas 

sócio- econômicos (desemprego), a intolerância medicamentosa, a regressão dos sintomas no 

início da terapêutica, o longo tempo de tratamento, a grande quantidade de comprimidos 

ingeridos e problemas relacionados ao trabalho desenvolvido por profissionais de Saúde da 

Família. Logo quanto menos informações o usuário tem sobre a tuberculose maiores são os 

riscos da não adesão ao tratamento. Assim a educação em saúde torna- se uma importante 

estratégia para redução das taxas de abandono ao tratamento da tuberculose, uma vez que vai 

favorecer o autocuidado, pois a falta de informação ou não entendimento concorre para a 

ingesta inadequada da medicação ou a interrupção precoce do tratamento, dentro dessa 

perspectiva o controle da tuberculose vai além da relação de profissionais de saúde e usuários, 

vai envolver também responsabilidades sociais e compromissos políticos dos gestores com a 

saúde, que deve ser assegurada como direito à cidadania.  

Sendo assim, uma forma de assegurar a adesão do usuário com tuberculose ao 

tratamento e sensibilizar os profissionais da Estratégia de Saúde da Família para conhecerem 

as suas reais necessidades, através da escuta solidária, procurando sempre ajustar assistência 

em conjunto com o mesmo, estabelecendo uma relação baseada no acolhimento e no vínculo. 

Outro aspecto importante é garantir que o usuário receba assistência de qualidade em todas as 

ações relacionadas ao acolhimento, respeito às suas necessidades, privacidade, assistência 

social, levando o paciente a reconhecer o serviço e os profissionais que nele atuam como 

parceiros na recuperação de sua saúde. Nesse sentido, um trabalho realizado com uma equipe 

multiprofissional estimula a adesão do paciente (NEVES, REIS E GIR; 2010, p. 1140). 
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"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena."(Fernando Pessoa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      CAPÍTULO II- PERCURSO METODOLOGICO
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METODOLOGIA 
 
TIPO DE PESQUISA 
 
 Para atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se por realizar um estudo de abordagem 

qualitativa descritiva e exploratória. Para DYNIEWICZ (2007, p. 102) a pesquisa qualitativa 

baseia-se “na premissa de que o conhecimento sobre as pessoas só possível a partir da 

descrição da experiência humana tal como ela é vivida e tal como é definida pelos seus 

próprios atores”. 

A seleção desta abordagem ancora-se no fato da pesquisa qualitativa buscar entender 

um fenômeno específico em profundidade. Ao invés de estatísticas, regras e outras 

generalizações, trabalha com descrições, comparações, interpretações, é mais participativa e, 

portanto, menos controlável. Segundo Leopardi (2001), ela acontece quando o interesse não 

está focalizado em contar o número de vezes que uma variável aparece, mas sim que 

qualidade elas apresentam. 

Malinowski (1975 apud MINAYO, 2007, p. 63) reafirma que na pesquisa qualitativa a 

interação entre o pesquisador e o sujeito pesquisado é essencial para se obter a percepção 

deste. Neste sentido salienta que: 

 
É preciso estar atento ao corpo e sangue da vida real  pois eles compõem o esqueleto 
das construções abstratas; compreender os imponderáveis da vida real; ouvir e 
buscar compreender o ponto de vista, as opiniões e as expressões dos nativos, isto é, 
ter em conta as maneiras típicas do pensar e sentir que correspondem ás instituições 
e à cultura de uma comunidade. 
 
 

   As pesquisas de caráter descritivo- exploratório, como afirma Gil (2008, p. 28) “[...] 

têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população [...]”. 

Ainda sobre pesquisa descritiva, Figueiredo (2004, p. 104) define como aquela que 

realiza “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados como questionário e a observação sistemática”.  

Rudio (2001, p. 56) afirma que na pesquisa descritiva o pesquisador procura conhecer 

e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la e ainda explica que descrever é 

narrar o que acontece conhecer o fenômeno, procurando interpretá-lo. 
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 Esta abordagem estabelece métodos que permitem ao pesquisador expor as idéias da 

maneira que o entrevistado as coloca e ainda permite que haja uma troca de pensamentos 

entre os pesquisadores do assunto e os sujeitos da pesquisa.    

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram usuários cadastrados na ESF de Apolo III, adultos, de 

ambos os sexos, de qualquer cor, pertencentes a qualquer classe ou grupo social, submetido ao 

DOTS. Considerando como critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa: ter participado do 

DOTS nos últimos 10 anos pessoas de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, sem 

comprometimento cognitivo, que fizeram tratamento através do DOTS e aceitem participar do 

estudo. E como critérios de exclusão: menores de idade, os que não aceitem participar do 

estudo e com comprometimento cognitivo. 

 

3.3  CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada na Estratégia de Saúde da Família Apolo III, pertencente ao 

Município de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro. A Unidade atende a população cadastrada 

e pertencente à região adscrita. 

Itaboraí é um município do estado do Rio de Janeiro que compõe a Região 

Metropolitana II. Apresenta uma população de aproximadamente 226.042 habitantes (IBGE, 

2007), e desse total aproximadamente 74% recebe cobertura pelo Programa de Saúde da 

Família (PSF). 

A Unidade está localizada em um território caracterizado por uma população de baixa 

escolaridade e renda. Há predomínio de idosos com doenças crônicas não transmissíveis, 

como a hipertensão arterial e o diabetes. A unidade possui duas equipes, compostas por:  1 

Enfermeira; 1 Médica,   1 Técnico de Enfermagem; 4 Agentes Comunitários de Saúde – ACS; 

01-Responsável pela limpeza; 01-Recepção. Funciona em uma escola alugada, possui energia 

elétrica, água encanada, há rede de esgoto, coleta de lixo e a rua é asfaltada. Possui uma 

varanda, que caracteriza um hall de entrada onde há cadeiras e bancos, funcionando como 

sala de espera. Uma sala, em que funciona a recepção, com alguns armários onde são 

dispostos armários com os prontuários, dentre outros materiais para se efetuar os registros. 

 Os consultórios são dois, utilizados para a realização de atendimentos e consultas 

médicas e de enfermagem.  Há ainda a sala de triagem, uma sala de curativo que possui um 
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lavabo e uma pequena dispensa em que ficam armazenados materiais para a realização de 

curativos. Possui ainda a sala de imunização, além da copa e dois banheiros. Também são 

realizadas consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares, pré-natal e puericultura, 

preventivos, educação em saúde, grupos educativos, reuniões de equipe, salas de espera, 

grupo Hiperdia e controle de usuários com tuberculose através do Programa DOTS.   

Cabe destacar, também, que a população total do município de Itaboraí, encontra-se 

num momento de grande expansão motivada pela implantação do Complexo Petroquímico do 

Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ). Em 2010, segundo a Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), seis mil novos empregos foram gerados pelo Complexo 

Petroquímico, sem a necessária infra-estrutura, aumentando com isso o número de famílias 

em situação de vulnerabilidade e os possíveis casos de tuberculose na região.   

 

 3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, aprovada através do número 

118.476. A participação dos usuários foi efetuada mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo), do qual constatou o título do projeto, identificação 

dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos necessários à 

realização e os benefícios que podem ser obtidos. Atendendo a Resolução n° 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. As informações e o anonimato dos sujeitos envolvidos foram 

mantidos em sigilo pelo pesquisador, sendo de sua única responsabilidade, ressaltando-se que 

em qualquer momento foi garantida aos mesmos a possibilidade de se retirar do estudo.  

 

      3.5 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi constituída de levantamento de dados em fichas cadastrais e 
realização de entrevista semi-estruturada, individuais, sempre com a presença do pesquisador 
e autorizadas pelo participante através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido onde foram informados todos os passos da pesquisa. A entrevista, segundo 
Minayo (2004), é o procedimento mais usual no trabalho de campo, onde o pesquisador busca 
obter informações contidas na fala dos sujeitos.  As entrevistas foram gravadas e transcritas, 
para que nenhuma informação fosse perdida. 

 

 Triviños (1992, p.146) diz que:  
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A entrevista semi-estruturada parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessem à pesquisa,... Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa. 
 
 

A realização das entrevistas foi pautada num roteiro, elaborado previamente, composto 

por duas partes: a primeira contendo dados específicos de caracterização do sujeito – idade, 

estado civil, escolaridade, ocupação, entre outros – excetuando-se o nome verdadeiro, em 

virtude da necessidade de preservação de suas identidades. A segunda parte foi composta  por 

08 (oito) perguntas abertas.  

Com base na técnica de análise de conteúdo, conforme preconizado por Bardin (2008), 

os depoimentos captados com o questionário estruturado foram analisados separadamente, 

possibilitando identificar os pontos relevantes ou núcleos de sentido presentes nas 

comunicações dos sujeitos. 

 

3.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados nas fichas cadastrais e nas entrevistas foram minuciosamente 

analisados e confrontados. Com as aproximações surgiram 4 categorias, norteadoras do 

pensamento dos usuários sobre o tema eleito para estudo, são elas: Saberes sobre a 

Tuberculose e as formas de tratamento: O saber negado; O acolhimento dos profissionais no 

enfrentamento da Tuberculose e do DOTS; O determinante papel da família no processo de 

tratamento; Limitações de se seguir o tratamento. A análise dos dados se deu pela reunião das 

informações de acordo com características comuns, expostas ou que se relacionam entre si, e 

foram fundamentadas através do referencial teórico pertinente ao estudo. 

Para desenvolvimento da análise dos dados das entrevistas utilizei a análise de 

conteúdo proposta por Bardin que pode ser definida como:  

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação que, a partir de procedimentos 
objetivos, sistemáticos e de descrição de conteúdo das mensagens, obtém 
indicadores de conhecimento que se referem às condições de produção e recepção 
destas mensagens, permitindo interpretá-las (BARDIN1, 2008 apud CAMARGO & 
SOUZA, 2003, p. 160). 

 
 

                                                 
1 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2008.  
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A análise de conteúdo nos permite “encontrar respostas para as questões formuladas 

[...] e descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos” (MINAYO, 2004, p. 74). 

 As informações obtidas durante as entrevistas serão transcritas na íntegra a fim de se 

proceder a análise de seus conteúdos, tomando-se o cuidado de se identificar os participantes 

por codinomes, objetivando preservar suas identidades.  A análise dos dados vai ser 

desenvolvida a partir da leitura do texto transcrito, objetivando a identificação e o 

agrupamento dos dados por categorias para posterior discussão à luz da literatura pertinente.  
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"Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos 
de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente 

nosso."(Fernando Pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     CAPÍTULO III- ANÁLISE DOS DADOS
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ANÁLISE DOS DADOS 
CARACTERISTICAS DOS SUJEITOS 

NOME IDADE E ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO 

ATUAL 

TEMPO DE 

CADASTRO NA 

UBS 

Pedro 77 anos, casado Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Metalúrgico 6 anos 

Lucas 71 anos, viúvo Ensino 

Fundamental 

Incompleto  

Bombeiro 9 anos 

Maria 61 anos, casada Ensino Médio 

Completo 

Auxiliar de 

Apoio 

Educacional 

9 anos 

José 40 anos, solteiro Ensino 

Fundamental 

Incompleto  

Serralheiro 5 anos 

Clara 40 anos, viúva Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Doméstica 10 anos 

Francisco 33 anos, união 

estável 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Vigilante 11 anos 

João 32 anos, casado Ensino 

Fundamental 

Completo 

Imendador de 

Cabos 

Telefônicos 

11anos 

   
 

O quadro acima apresenta o levantamento das características sócio- demográficas dos 

sete sujeitos entrevistados que adquiriram tuberculose nos últimos cinco anos, que são 

cadastrados na Unidade Básica de Saúde da Família de Itaboraí em Apolo III.  Obedecendo-se 

aos preceitos éticos e legais no que diz respeito à pesquisa envolvendo seres humanos, os 

nomes apresentados na tabela acima são fictícios, conforme relatado na metodologia deste 

estudo. 

Através do quadro com as características é possível observar que a grande maioria dos 

usuários que vivenciaram a tuberculose e o tratamento DOTS são do sexo masculino, casados, 

apresentam baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e precariedade 

econômica (este dado teve como fonte a observação do tipo de moradia, a ausência de água 
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encanada e de coleta de lixo no território). Estes dados somados podem caracterizar a 

tuberculose como um marcador social importante, ou seja, conectados intimamente a fatores 

sociais e econômicos. Neste sentido Santos et al. (2007, p.1) destacam que  

Populações mais pobres e socialmente desfavorecidas e marginalizadas são 
atingidas de forma intensa e desproporcionada pelas doenças, dentre elas a TB 
que tem se estabelecido nos países menos favorecidos, de forma assustadora. A 
TB e a pobreza assumem uma relação bidirecional, pois tanto a pobreza pode 
estar relacionada às condições precárias de saúde, como essas podem produzir 
a pobreza, limitando as oportunidades de trabalho e de subsistência, formando, 
assim, um ciclo vicioso que tende a piorar. 

O Ministério da Saúde no Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no 
Brasil também ressalta que 

A TB continua sendo mundialmente um importante problema de saúde, 
exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, considerando 
aspectos humanitários, econômicos e de saúde publica.MS (2011) 

Em relação à idade dos sujeitos participantes da pesquisa, a maioria tinha menos de 50 

anos e a faixa etária predominante foi entre 30 e 40 anos de idade. O que se pode observar é 

que a Tuberculose vem acometendo neste cenário adultos em idade produtiva, afastando-os do 

mercado de trabalho.  

Segundo MS (2001)REVER AQUI a  doença está associada à fome, à incapacidade de 

prover recursos mínimos para sua própria sobrevivência ou da família, mas também aos 

excessos. O consumo de bebida e as farras são os mais mencionados e deixam transparecer 

que o comportamento desregrado e amoral são ainda causas consideráveis de uma doença que 

envergonha. Entre os entrevistados foi possível observar que estes estão no mercado de 

trabalho desenvolvendo estas atividades apontadas no quadro, que acreditam que os expõem a 

fatores de risco como etilismo, tabagismo, convívio em aglomerações, com muitos excessos.  

 Outro fator destacado pelos sujeitos refere- se ao trabalho realizado anteriormente ao 

aparecimento do agravo. A maioria dos entrevistados relata ter desenvolvido atividades que 

acreditam que os expuseram a variações e exposições climáticas, além de poucas condições 

de segurança e que exigiam  esforço físico e também todos eles informaram ser tabagistas. 

Foram citadas atividades como: faxineiros, guardadores de carro noturno, vigilantes de obra e 

etc. 

Outro fator relevante, foi o fato dos entrevistados terem em média 8 anos de 

cadastramento na UBS. Este dado reforça a temática de que a formação de vínculo entre 

profissionais e usuários está, intimamente, relacionada à prática de autocuidado, que são 

demonstradas em forma de preocupação, atenção e interesse entre ambos os envolvidos no 

processo de adoecimento. Estando também diretamente interligados com o acolhimento o 

sucesso da adesão ao tratamento.       
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4.2 O DISCURSO DOS SUJEITOS 

Após inúmeras leituras e análises dos dados coletados durante o trabalho de campo, 

estes estão aqui apresentados de acordo com a ordem de sua realização. Foi feita a análise dos 

dados extraídos dos discursos dos sujeitos, ou seja, das entrevistas, e que geraram as seguintes 

categorias: O acolhimento dos profissionais de saúde no enfrentamento da tuberculose e do 

DOTS no olhar dos usuários; Saberes sobre a tuberculose e as formas de tratamento: o saber 

negado; O determinante papel da família no processo de tratamento; Limitações para se seguir 

o tratamento . 

4.2.1 O acolhimento dos profissionais de saúde no enfrentamento da Tuberculose e do DOTS 

no olhar do usuário  

 Os respondentes demonstraram diferentes saberes relacionados ao acolhimento e suas 

possibilidades de contribuir na adesão ao DOTS, na medida em que o mesmo é resultante das 

vivências dos sujeitos na Unidade Básica de Saúde. Na proposta do MS (2004) o acolhimento 

deve trabalhar com o objetivo de ouvir os pedidos e ou solicitações dos usuários e que estes 

devem assumir uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos 

usuários. Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, 

quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência (BRASIL, 2004, p. 5). 

 Seguindo a lógica do acolhimento, Brasil (2006), também destaca que um dos 

princípios fundamentais da Estratégia Saúde da Família é a construção de vínculo entre a 

equipe de saúde e a comunidade adscrita, objetivando a manutenção do cuidado dos 

indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mediante uma postura pró- ativa em face aos 

problemas de saúde- doença.  

Os discursos a seguir indicam que o acolhimento, relatado através de diferentes nomes 

pelos usuários (consulta, explicações sobre as doenças e tratamentos recebidos, momento de 

orientação, etc) busca atender a todos que procuram os serviços de saúde, com diferentes 

demandas. 

  “Sempre fui bem recebido e orientado por todos  toda vez que vinha 
na unidade e continuo sendo. Eu considero a relação com os 
profissionais de saúde muito importante, pois eu nem esperava ficar 
bom e foram eles que me ajudaram.” (Lucas) 

Como aponta Camelo (2000) o acolhimento é um recurso tecnológico que possibilita 

acesso aos usuários objetivando uma escuta sensível, a construção de um diálogo que orienta, 

partindo dos problemas menos complexos para os mais complexos. Neste sentido, é 
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reformulador do processo de trabalho, de modo a rastrear os problemas de saúde, dando- lhes 

direcionamento e respostas pela identificação das demandas dos usuários, rearticulando o 

serviço em torno delas.  

Maria outra cadastrada que realizou o DOTS também expressa o que pensa sobre o 

acolhimento, mesmo não o denominando com este nome: 

 “Os profissionais que me atenderam na secretaria parecem 
muito bem preparados, sempre fui muito bem atendida. 
Considero a minha relação com os profissionais boa. Porque 
sempre que eu precisava deles, eles estavam sempre prontos 
para me ajudar, me explicar sobre várias coisas. Mesma coisa 
aqui no Posto do Apolo III, sempre que eu chego ali, sou bem 
atendida. Pena que não abre mais posto de saúde aqui.” 
(Maria) 

 A fala da usuária acima demonstra que importante é buscar atender ou  acolher os 

usuários integrando- os às equipes, minizando os entraves no decorrer do processo de adesão 

ao DOTS e a cura da tuberculose, respeitando a dignidade e a autonomia daqueles que 

buscam os serviços de saúde (CAMPINAS; ALMEIDA, 2004). 

Quando questionados sobre o papel do acolhimento para a adesão ao DOTS assim se 

expressaram os sujeitos: 

“E muito importante ter uma boa relação com os profissionais de 
saúde. Porque incentiva a continuar o tratamento. Eu fui muito bem 
acolhido, principalmente pela recepcionista. Agora problema todo 
mundo tem. A pessoa já está debilitada, é ainda ser mal tratada, da 
até vontade de desistir de viver.” (João) 
 “Eu ia lá no posto todos os dias tomar os remédios. Recebi 
orientações da   enfermeira, elas foram bem atenciosas comigo , me 
tratavam muito bem.” (José) 

As falas demonstram a importância da partilha de responsabilidades, no tratamento. O 

DOTS preconiza o atendimento no domicílio, mas muitos dos usuários preferem buscar a 

medicação na UBS. Ao mesmo tempo isto reforça o auto- cuidado e a autonomia do sujeito, 

mostra também, o constrangimento causado pela doença diante da rede social do usuário. 

Através do envolvimento do paciente com o seu tratamento, como aponta também a fala do 

cadastrado Pedro: 

“Eu recebi orientações sobre o tratamento e isso foi muito importante, 
porque você sozinho relaxa. Quem me orientou foi a ACS ela me dava 
os remédios todos os dias, menos sábado e domingo. Mas ao chegar 
na segunda ela perguntava para saber se eu tinha tomado os remédios 
corretamente.” (Pedro)  
 

A análise evidencia que os usuários não conectam diretamente o nome DOTS ao fato 

deste tratamento objetivar o acompanhamento diário e em domicílio. Demonstram extrema 
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gratidão a toda a equipe de saúde envolvida, mas principalmente aos agentes comunitários de 

saúde (ACS) e se sentem extremamente seguros, por terem uma pessoa diretamente 

responsável pelo seu cuidado no processo saúde-doença. Entretanto, deve-se ficar atento para 

que os cuidados realizados pelo ACS, não conduzam os usuários submetidos a diferentes 

tratamentos a uma conduta paternalista, que os submetam a apenas cumprir o que é 

preconizado pelo ACS. 

 Muitas das vezes o paciente com tuberculose, assume uma condição de objeto, sendo 

colocado à margem do plano terapêutico, quando deveria assumir o protagonismo no processo 

de gestão do cuidado (SOUZA et. al; 2010). A partilha de responsabilidades é fundamental 

para potencializar o envolvimento do doente com tuberculose com o seu tratamento.   

Ficou evidenciado pelos discursos que um eficiente ou um não eficiente acolhimento, 

pode comprometer o sucesso do tratamento. Uma relação humanizada promove o 

acolhimento, e este é resolutivo quando o profissional de saúde garante acesso ao usuário e 

desenvolve responsabilização pelas necessidades da pessoa que procura o serviço de saúde 

(SÁ et. al 2007). Esse aspecto é evidenciado na fala:  

“A agente comunitária de saúde vinha todos os dias me dar o 
remédio. E eu acho isso muito importante, porque ter uma pessoa 
cuidando da gente é muito bom. Ela é como se fosse uma filha, se 
preocupa muito comigo e com toda a minha família. Com ela eu me 
sinto segura. Fui muito bem acolhida na unidade. Quando eu não vou 
lá, eles vem aqui me buscar... E uma benção.” (Clara). 

Na visão do depoente Lucas, o acolhimento recebido na Unidade é espaço de atenção e 

de orientação: 

“Eu ia lá no posto todos os dias tomar os remédios. Recebi 
orientações da enfermeira, elas foram bem atenciosas comigo, me 
tratavam muito bem”. 

 Corroborando com as falas acima Geordany (2009) destaca que o acolhimento como 

postura, pressupõe da equipe uma atitude de comprometimento em receber, escutar e tratar de 

forma humanizada os usuários e suas necessidades, por meio de uma relação de mútuo 

interesse entre trabalhadores e usuários (GEORDANY, 2009). 

 

4.2.2 Sobre a tuberculose e as formas de tratamento: O saber negado 

 Ao serem questionados sobre o que sabiam sobre a Tuberculose e o tratamento da 

mesma, a maioria dos sujeitos demonstrou certo conhecimento sobre a doença e a sua forma 

de tratamento. Entretanto, há indícios de negação da mesma nos discursos. As falas abaixo 

apontam neste sentido: 
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 “Eu não tenho muita noção disso não. Me explicaram que 
pega no ar. Em pessoas que ficam em locais muito fechados.  
Meu médico falou confinado. Eu fiquei 6 anos em um local 
confinado, um presídio e eu  acho que isso veio lá de dentro 
comigo. Os médicos demoraram muito a descobrirem que eu 
estava com tuberculose, e até endoscopia eu fiz para chegar 
ao diagnóstico mesmo.”                    
(João)  

 “A doença tuberculose é por causa de um micróbio, uma 
bactéria. Causa fraqueza, e no tratamento você tem que se 
cuidar e se alimentar, senão ela ganha mais força. Se pega a 
tuberculose se descuidando. Primeiro eu tive hanseniase, 
depois a tuberculose. O tratamento aconteceu aqui em 
Itaboraí por seis meses.” (Lucas)    

 “Não sei explicar direito sobre o que é esta doença e nem 
qual o princípio dela. Quando vi eu já estava com ela. 
Fiquei muito triste porque tive que me isolar da minha 
família“ (Pedro, 77anos, 6 anos de cadastro). 

 Os discursos acima mostram que há saberes relacionados a doença e sua forma de 

tratamento, entretanto há dúvidas e algumas falas são transpassadas por sentimentos 

negativos. Como afirma Pôrto (2007) o horror diante da tuberculose acaba por fazer dela um 

tabu, um objeto de interdição e seu sintoma extremo é a estigmatização do doente e seu 

conseqüente isolamento. Em Urias (2005), encontramos também que a tuberculose é uma 

doença que, em geral, se apresenta com um significado negativo por vir associada a outras 

doenças e facilmente confundidas, como por exemplo as do sistema respiratório, como 

bronquite e pneumopatias.  

As falas a seguir apontam dúvidas quanto aos sintomas iniciais da doença. Este fato 

pode ser indicativo de que há, ainda, desconhecimento sobre a doença, e há, paralelamente, 

negação da possibilidade de se estar ou da presença da doença. 

 “Tuberculose é um bacilo, que pega na pessoa através do 
ar. Na época eu não sabia que estava com a Tuberculose, me 
sentia muito cansada, pensei que estivesse resfriada. Eu 
tinha duas filhas e fiz o tratamento no Hospital Ari Parreira. 
Quando descobri a Tuberculose já tinha atingido os dois 
pulmões” (Maria). 

 
 Como aponta a fala acima, e necessário que toda a equipe de saúde envolvida, na ESF 

esteja atenta e envolvida a todos os cadastrados na UBS. Uma vez que os mesmos ao 

perceberem que há algo errado, possam se dirigir as UBS. Nesse aspecto destaca- se o 

importante papel do ACS, por ter uma maior a proximação da comunidade, estes podem estar 

realizando uma busca ativa, bem como estabelecendo o uso de canais de comunicação, entre 
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esse usuário e equipe de saúde, contribuindo para o diagnóstico da tuberculose e a não 

disseminação da doença .  

 
  

(...) “Dizem que começa com um resfriado, depois tem uma pneumonia 
mal curada, que se torna a doença. Eu tive um resfriado forte. Até eu 
perceber que eu estava com a Tuberculose demorou foi tempo, porque 
quando eu fui ao médico, no início eles me deram uma injeção e 
falavam que era virose. Quando eu descobri já estava colocando 
sangue rua a fora” ( José). 

 
“Pra mim a Tuberculose está muito interligada com alimentação. Eu 
creio também que é uma doença de família. Realizei o tratamento por 
seis meses” (Clara). 
  

Através das falas, percebe- se o quanto é importante que a equipe envolvida no DOTS 

compreenda a percepção do paciente sobre a sua doença, para que o mesmo possa entender o 

tratamento e possa haver uma relação de troca eficaz. 

 É necessário, que na relação entre a ESF e o doente de tuberculose, desenvolva- se um 

canal de comunicação, aonde o profissional de saúde compreenda a percepção do paciente 

com tuberculose, acerca de sua doença e, assim, possa compreender as indicações terapêuticas 

propostas (SOUZA; et. al. 2010). 

 Há, ainda, muitas dúvidas em relação à doença e reconhece- se que quanto menos se 

sabe sobre a mesma, maiores são os riscos de não concluir o esquema terapêutico.  Nesse 

enfoque se reconhece que a educação em saúde favorece o auto-cuidado, pois aumenta a 

capacidade das pessoas cuidarem de si mesmas (CAMPOS, 2003). 

 Nesse sentido o acolhimento do paciente e de seus familiares tem como objetivo 

propiciar o conhecimento mútuo das impressões sobre doença e tratamento, promover 

esclarecimentos e procurar estabelecer o vínculo que favoreça o desenvolvimento de 

confiança do paciente com a equipe multiprofissional.   

 

4.2.3 O determinante papel da família no processo de tratamento 

 

 Um dos princípios fundamentais da Estratégia Saúde da Família é a construção de 

vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade adscrita, objetivando a manutenção do 

cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mediante uma postura pró- ativa em 

face aos problemas de saúde- doença (BRASIL, 2006). 
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 O cuidado é uma atitude de envolvimento afetivo, de zelo de responsabilidade pelo 

outro e seus familiares. Cuidar exige conhecer o projeto de felicidade daquele que recebe 

cuidados e participar ativamente da sua construção, o que sugere impossibilidade de cuidado, 

na ausência de vínculo (SOUZA et al. 2010). 

 A participação da família durante o DOTS foi um fator muito relevante e a principal 

motivação para a aderência do usuário ao mesmo. Para os sujeitos entrevistados a família 

sente necessidade de ser envolvida no tratamento, de ser ouvida em suas dúvidas e 

singularidades, além de respeitada, como apontam as falas abaixo: 

 “Na época eu achava importante seguir o tratamento, mais 
por causa das minhas filhas, inclusive a minha filha mais nova 
ficou deliberadamente doente, ficou no CTI, entre a vida e a 
morte. O meu problema afetou ela, eu não sabia o que tinha, 
não tinha quem cuidasse delas. Mesmo passando mal eu 
cuidava delas. Quando o médico me internou, elas foram pra 
casa da minha mãe, foi quando a mais nova começou a passar 
mal. Mais graças a deus, ela já está com 35 anos (Maria). 

 
Considerando que a família é um espaço de relações de cuidado, considera- se 

indispensável que a ESF envolva os familiares do paciente com tuberculose no projeto 

terapêutico para João cadastrado da UBS há 11 anos: 

“Foi importante seguir o tratamento todos os dias, porque eu queria 
eliminar isso de uma vez por todas. A minha principal motivação 
foram os meus filhos que me ajudaram a alcançar a cura”. 
 
 

 O vínculo entre os familiares e portador de tuberculose, vai favorecer a 

manutenção ativa do cuidado, mediante a monitorização das condições de saúde do 

usuário e de sua família. A maior aproximação da equipe de saúde ao contexto de vida 

do paciente e de sua família, potencializa o vínculo (SOUZA et. al 2010, p. 907). A 

formação dos laços está, intimamente relacionada à prática de cuidados e a 

continuidade do mesmo, traduzidos em atitudes de preocupação, interesse e atenção. E 

o conhecimento sócio- econômico- cultural do usuário e de sua família, fortalece a 

adesão terapêutica. 

 Estabelecer, desde o início do encontro, um vínculo de confiança na relação é 

uma das formas que possibilitam que as famílias acessem a unidade, sintam- se 

ouvidas, compreendidas e compartilhem a responsabilidade de cuidar de si e dos 

demais membros da sua família (MACEDO, C.A; TEIXEIRA, E.R e DAHER, D.V 

2011).  
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 Assim ficou evidenciado também que os usuários viam nos seus familiares a 

base e o estimulo para continuarem aderidos ao DOTS, e que mesmo com todas as 

dificuldades, eles queriam alcançar a cura para poderem continuar vivos, para verem 

seus netos e filhos crescerem. Além da preocupação constante de alguns de não 

quererem passar a doença para os seus entes queridos. Pedro, cadastrado da UBS há 6 

anos, aponta este fato em sua fala: 

“É importante seguir o tratamento, porque com essa doença, você 
acaba passando para o seu neto, para a sua filha, pode passar até 
para um colega seu. É  
importante tratar para não passar para os entes  
queridos e também porque elas cuidavam com carinho, amor e 
dedicação de todos. Eu bem sabia que era um tratamento específico”. 

 

O acolhimento, na proposta da Estratégia de Saúde da Família, se configura como uma 

atividade que inclui o sujeito e o seu contexto na clínica e não somente na doença. Busca- se 

acolher para compreender o processo de adoecimento e não apenas a doença. Esse dispositivo 

precisa ser operacionalizado com a participação cooperativa de todos os atores que circulam 

nestes cenários: usuário, família, enfermeiro, médico, agente comunitário e gestores 

(MACEDO, C.A; TEIXEIRA, E. R e DAHER 2011). 

 Logo o vínculo entre a ESF e o paciente com tuberculose, favorece a manutenção ativa 

do cuidado, mediante a monitorização das condições de saúde do usuário e de sua família, 

considerando a perspectiva de conceito ampliado em saúde e a singularidade da pessoa que 

abandona a possibilidade de se cuidar e ser cuidado. A maior aproximação da equipe de saúde 

ao contexto de vida do doente de tuberculose potencializa o vínculo (SOUZA et. al; 2010).  

 

4.2.4 Limitações para se seguir o tratamento: o acolhimento volta a ser o destaque 

 A análise evidencia que a tuberculose está associada, para a maioria dos sujeitos, a 

limitações que repercutem em suas vidas em seus cotidianos: na vida familiar, no tratamento e 

na rede social dos indivíduos. O conjunto de sintomas como o emagrecimento, fraqueza, tosse 

e desânimo, causam afastamento do trabalho, da convivência social e do relacionamento 

amoroso, pois há um distanciamento dos amigos e familiares, acarretando preconceitos, 

causando medo e segregação. As falas abaixo apontam nesta direção: 

“Pra mim a maior dificuldade de seguir o tratamento, o que me 
deixava mais triste, era a família que eu tinha, porque quando ia me 
dar o almoço tinha que ser em prato separado, os talheres todos 
separados. Eu comia triste porque tudo meu era separado. A 
orientação que eu tive era que até eu ficar bom, tudo meu deveria ser 
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separado. Eu ficava triste, pois não podia fazer as refeições junto com 
a minha família, você ser bem tratado com carinho é o mais 
importante.” (Pedro) 
 

 Há, ainda, como pode ser observado no depoimento acima, um dúbio entendimento ou 

um certo equivoco do usuário e de seus familiares quanto aos cuidados a serem observados 

durante o tratamento. Lembra-se que o Ministério da Saúde preconiza que, após 15 dias de 

tratamento, o bacilo não é mais transmitido, não havendo necessidade de se separar objetos 

pessoais. Constata-se, assim, que a equipe de saúde precisa rever e redirecionar  

periodicamente os saberes retidos pelos usuários durante o DOTS,  uma vez que a mesma 

deve desfazer mitos e dúvidas e tentar buscar a solução dos problemas enfrentados pelos 

pacientes. 

 O acolhimento não é necessáriamente uma atividade isolada, mais se configura em um 

conjunto de atividades assistenciais, que consiste na busca constante de reconhecimento das 

necessidades de saúde dos usuários e das formas possíveis de promover resolutividade 

(SCHIMITH M.D e LIMA M.A.D.S, 2004). 

 O acolhimento como postura, pressupõe da equipe uma atitude de comprometimento 

em receber, escutar e tratar de forma humanizada os usuários e suas necessidades, por meio de 

uma relação de mútuo interesse entre trabalhadores e usuários (GEORDANY R.O.V.E, et al. 

2009). 

 Alguns usuários apontaram o seu amor próprio, como principal fonte de motivação e 

relatam que ao perceberem que determinados comportamentos poderiam, leva-los a morte e 

assim resolveram mudar a sua conduta. Como apontam as falas a seguir: 

“Eu bebia, fumava, usava drogas. E eu parei com tudo, porque 
primeiro a minha saúde, a minha vida. Isso depende muito da pessoa. 
Muita gente que fez tratamento comigo morreu. O que me motivou a 
fazer o tratamento, foi que eu gosto de mim. Minha maior dificuldade 
foi não poder sai para curtir, me sentia de quarentena mesmo, além 
de ter que tomar muitos comprimidos”. (José) 

  

 “Os remédios eram muito fortes e me incomodavam muito. Eu 
precisava me alimentar bem, senão o corpo não aguentava. Porque eu 
não podia trabalhar as enfermeiras me davam bolsa de alimentos. Eu 
nunca pensei em abandonar o tratamento. Quando terminava eu ia lá 
e buscava mais, tinha dia que eram quase seis comprimidos, um atrás 
do outro.  (Lucas ). 

 
“Tive algumas dificuldades de seguir o tratamento porque na época 
eu não tive ajuda do governo, não recebi a cesta básica que dão 
agora. Mas a minha família me ajudou muito. Nunca pensei em 
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abandonar o tratamento, fazia com muito sacrifício, mas tinha que 
fazer. O que me motivava eram as minhas filhas, eu pensava mais 
nelas, do que em mim. Porque eu tinha que me cuidar, para cuidar 
delas.” (Maria). 
 

 Os problemas de ordem financeira estão diretamente relacionados com a dificuldade 

de se seguir o tratamento na medida em que há a necessidade de interromper o trabalho 

durante o DOTS, como demonstra o discurso a seguir: 

 “Minha maior dificuldade, foi devido ao fato de eu estar viúva e não 
poder trabalhar, tendo com isso dificuldade para comprar alimento. 
Mas ao buscar o remédio o governo dava uma cesta básica, o mais 
necessário é o alimento para dar força para seguir e não abandonar 
no meio.” (Clara).  

 O longo tempo de tratamento e o grande número de comprimidos que compõe o 

tratamento aparece,  também, como um fator limitador de dificuldade de adesão ao 

tratamento. Como aponta a fala de José:  

“Eram muitos remédios, e o efeito deles era muito forte, causava 
enjoo e a vontade de abandonar veio muitas vezes mesmo”. 

 Na mesma lógica, está o usuário Francisco, que afirma: 

“Pensei muitas vezes em largar no meio o tratamento por causa da 
quantidade de remédio que tem que tomar todos os dias. Dão muito 
enjoo. Todo mundo pensa em largar pois os remédios são muito fortes 
mesmo, a rotina não é nada legal. Eu não abandonei, porque já é 
complicado tomando remédio, se não toma então. As consequências 
vão ser mais graves”.  
 

Para Silva de Souza e Vieira da Silva (2010) a intolerância medicamentosa decorrente 

da palatabilidade e da quantidade de comprimidos tomados bem como a melhora dos 

sintomas, criando a ilusão da cura antes da conclusão do tratamento, são outros elementos que 

contribuem para o abandono. Apesar de ser apontado que a maioria das pessoas com 

tuberculose conclui o tratamento sem apresentar reações adversas,  muitas pessoas referem 

que os efeitos colaterais contribuem para a interrupção do tratamento ou, pelo menos, têm que 

lutar contra a ideia de interromper.  

Outro importante obstáculo à adesão e à obtenção do sucesso no tratamento da 

tuberculose está vinculado à regressão dos sintomas e a baciloscopia negativa no início da 

terapia, que ilude o paciente em relação à cura, como se pode observar na narração a seguir:  

“Não pensei em abandonar o tratamento, porque queria ficar bom. 
Mais se a minha intenção fosse abandonar, teria feito no primeiro 
mês, quando a amostra de escarro deu negativa e os sintomas 
melhoraram. Também pensei nas agentes que cuidavam de mim, 
sempre com muita atenção, já nos conhecíamos há bastante tempo e 
não dava para deixar não. (João). 
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 No decorrer do tratamento da tuberculose, os pacientes tornam- se assintomáticos. 

Considerando que os diferentes valores culturais subjacentes da sociedade, influenciam na 

maneira de diagnosticar e tratar as doenças, os pacientes que não tem conhecimento da 

mesma, ou não estabeleceram vínculo com a equipe, podem abandonar o tratamento, já que a 

ameaça em perder a saúde e os sintomas desapareceram (SILVA E BARBOSA, 2009). 

Reforçando a lógica que quanto mais atenta a equipe de saúde estiver e quanto mais orientado 

o paciente, mais aderidos ao tratamento eles estarão consequentemente alcançando a cura.  

 Aqui também cabe ressaltar que os usuários que possuem um cadastro mais antigo na 

unidade de saúde tem um vínculo maior com os profissionais de saúde e que esta relação 

contribuiu na adesão ao DOTS já que os mesmos falam de gratidão e que também não 

abandonaram devido a este fato.  
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                                                       CONSIDERAÇÕES FINAIS

 "O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade 
com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas incomparáveis." (Fernando pessoa) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da análise dos discursos foi possível perceber que alguns incentivos e 

estratégias utilizadas durante o tratamento do usuário com tuberculose foram fundamentais 

para o sucesso do mesmo. Neste estudo pôde-se observar que o vínculo e o acolhimento 

realizados por diferentes profissionais de saúde se configuraram como determinantes para o 

sucesso do DOTS, pois possibilitaram o atendimento das necessidades de cada um dos 

portadores de tuberculose e de seus familiares como apontaram as falas dos sujeitos deste 

estudo. Na lógica que o vínculo entre a ESF e o usuário com tuberculose, pode ser positivo 

quando gera autonomia, ou negativo quando produz dependência e insegurança. 

Os fatores socioeconômico e cultural foram identificados como  principais 

componentes para a determinação dos casos de tuberculose e para a adesão ao DOTS  naquele 

cenário tomado para estudo.  

A família se apresenta como um grande suporte para a adesão e conclusão do 

tratamento. Mas muitas das vezes estas famílias não possuem condições financeiras para 

manter as despesas, já que os ganhos ficaram  comprometidos com o afastamento do trabalho 

do usuário com TB. Ao adoecerem, principalmente quando é o chefe da família, isso se torna 

um forte fator de dificuldade de adesão ao tratamento. 

Também foi destacado pelos entrevistados que durante o acolhimento eles eram 

orientados quanto ao direito de receber cestas básicas e/ou auxilio transporte para se 

deslocarem em busca dos medicamentos e este fato contribui para a adesão ao DOTS. Mais 

uma vez ficou demonstrado que o acolhimento pode ser traduzido como espaço para 

orientações que significarão  

Com relação ao vínculo entre o paciente com tuberculose e a equipe de saúde, foi 

possível observar que todos tem um reconhecido papel. Entretanto o Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) ocupa um lugar de destaque, justificado pelo fato de que esses profissionais 

passam a  compartilhar da vida cotidiana do usuário. A relevância dada a este profissional 

fundamenta-se no fato do mesmo conviver diariamente com os usuários e suas famílias e 
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conhecer suas diferentes necessidades, também as da comunidade, falando a linguagem destes 

usuários, partilhando dos costumes locais e por isso, sua atuação apoia-se no conceito de 

vínculo entre o serviço de saúde e a comunidade. 

Ficou evidenciado que o sucesso do DOTS não depende apenas da gratuidade dos 

medicamentos, há de se considerar os demais elementos no processo de cuidado, tais como a 

melhora do acesso aos serviços de saúde, a resolutividade do acolhimento, a adesão e a co-

participação da pessoa com tuberculose e da sua família. 

Por fim, segundo relato dos profissionais da saúde e dos achados nos cadastros, há um 

número maior de usuários que foram submetidos ao DOTS neste cenário. Entretanto, a 

limitação de encontrá-los para a participação no estudo foi motivada pelo fato de serem estes 

adultos que se encontravam trabalhando durante a realização do trabalho de campo. 
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"Tenho em mim todos os sonhos do mundo.” (Fernando Pessoa) 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: ACOLHIMENTO COMO ESTRATÉGIA DE ADESÃO DO USUÁRIO 
COM TUBERCULOSE SUBMETIDO AO DOTS 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher e Natália dos Santos Freitas 
Maues 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 98059017 - (21) 2629-9477  - (21) 26110693 – (21) 95601268 

Nome do voluntário: -
_______________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos    R.G. __________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
ACOLHIMENTO COMO ESTRATÉGIA DE ADESÃO DO USUÁRIO COM 
TUBERCULOSE SUBMETIDO AO DOTS”, de responsabilidade dos pesquisadores Prof.ª 
Dr.ª Donizete Vago Daher e Natália dos Santos Freitas Maues, que tem como objetivos: 
Identificar a sua visão sobre o acolhimento realizado pelos profissionais do posto de saúde 
(ESF) no que se refere ao DOTS; Analisar as suas dificuldades para seguir o tratamento 
DOTS e pensarmos juntos formas de melhorar a adesão ao tratamento. O senhor participará 
de uma entrevista respondendo algumas perguntas que serão gravadas pelos pesquisadores 
com o auxilio de um aparelho  MP3. 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 não oferece riscos e os benefícios da sua 
participação serão de nos ajudar a aumentar o conhecimento sobre as dificuldades de muitos 
clientes de seguir com o tratamento DOTS. 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. 

Itaboraí, _____ de ____________ de _______ 

 _____________________________________  -------------------------------------------------------
--------                 (Entrevistado)                                                                                 
Natália dos Santos Freitas Maues 

(Responsável por obter o consentimento)  
__________________________________              
___________________________________                                                                                     
Testemunha                                                                     Testemunha 
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APÊNDICE II - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 
 
Telefone Contato:  _________________ Data: ______________ 
Nome: ___________________________________________________  
 
Idade: ________________________  Sexo _____________________   
    
Escolaridade_______________ 
Profissão __________________  
 
Tempo de cadastro na Unidade do PSF: ________________  
 
Qual o tempo de tratamento para Tuberculose? ___________________ 
 

1- Você sabe o que é tuberculose e como se adquire esta doença?Descreva o seu 
tratamento.  

 
2- Você sabe o que é DOTS? recebe orientações sobre este  tratamento ? Quem lhe 

orienta? 
 

3- Por que é importante seguir o tratamento da tuberculose? 
 

4- Como se dá o acolhimento na Unidade ? 
 

5- A sua relação com os profissionais de saúde que participam de seu tratamento é 
importante? Por que? 
 

6- Já pensou em abandonar o tratamento? Por que? 
 
Quais as dificuldades de seguir o tratamento? 
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“A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à 
crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da 

esperança. " 
(Augusto dos Anjos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       ANEXO
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