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RESUMO 

 

A adesão ao tratamento e o consequente aumento das taxas de cura resultam da 

interação de fatores relacionados aos serviços de saúde, aos pacientes, à sociedade e à 

gestão pública. Foi realizado um estudo de caso em uma unidade ambulatorial de 

referência terciária (UART) para o tratamento da TBMDR no município de Niterói/RJ, 

utilizando a abordagem quantitativa e qualitativa, com o objetivo de conhecer os fatores 

relacionados à adesão, na perspectiva dos usuários, profissionais e gestores. Foram 

utilizadas diferentes fontes de evidência, na busca de pontos comuns e divergentes, e a 

análise de conteúdo possibilitou a identificação de fatores favoráveis ou não à adesão, a 

partir das categorias  adesão, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilização.  A 

maioria dos pacientes em tratamento relatou dificuldade de acesso aos benefícios 

sociais. A ausência de alguns profissionais na equipe comprometeu a abordagem de 

importantes questões  relativas ao perfil dos pacientes, principalmente a vulnerabilidade 

social, o consumo de álcool e de outras drogas, além do isolamento e preconceito. A 

oferta  gratuita da medicação, a realização de exames na própria UART, a flexibilidade  

nos agendamentos, a busca de faltosos e o vínculo com a equipe de saúde foram 

descritos como fatores importantes para adesão. O conhecimento sobre a doença atual e  

seu tratamento, associados à vontade do paciente de curar-se, foram relatados como 

aspectos importantes para superar as barreiras encontradas para a realização do 

tratamento. Os resultados apresentados sugerem que, apesar da existência de fatores 

desfavoráveis à adesão, as ações de acolhimento, vínculo e responsabilização 

desenvolvidas pelo serviço foram suficientes para promover a adesão no grupo 

estudado. Entretanto, recomenda-se a melhoria do acesso aos benefícios assistenciais, a 

implementação de novas formas de comunicação sobre as formas graves de tuberculose 

e a articulação com outros segmentos públicos e da sociedade para o enfrentamento da 

TBMDR.   

 

Palavras- chave: adesão à medicação; acolhimento, vínculo e responsabilização; 

tuberculose resistente a múltiplos medicamentos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB), adherence to treatment and high cure 

rates result from the interaction of factors related to health services, patients, society and 

public management. A case study was conducted at an outpatient tertiary referral clinic 

(UART) for the treatment of MDRTB in Niterói / RJ, using quantitative and qualitative 

approach, in order to know the factors associated with adherence from the perspective 

of patients, professionals and managers. Different sources of evidence were used in  

search of common and divergent points, and content analysis enabled the identification 

of favourable factors to adherence, based on the categories: adherence, access, 

embracement, bonding and accountability. Difficult access to social benefits, especially 

those related to transport, was  reported by most patients  under treatment . The absence 

of some professionals in the health team impaired the approach to important issues 

relating to the   profile of the patients, especially the social vulnerability, consumption 

of alcohol and other drugs, in addition to the isolation and prejudice. The free supply of 

medications and exams in the UART, the flexibility of scheduling, the active search for 

no-show patients and the relationship with the health team were described as important 

factors for adherence. Knowledge of the current illness and its treatment associated with 

the patient's will were reported as important aspects to overcome the barriers 

encountered when conducting treatment. The results suggest that, despite the existence 

of unfavorable factors of adherence, the actions of embracement, bonding and 

accountability developed by the service were sufficient to promote adherence in this 

group. However, it is recommended to further promote access to welfare benefits, 

implementation of new forms of communication on  severe forms of tuberculosis and 

collaboration with other public sectors and groups of society to confront the MDRTB. 

 

Key words: medication adherence, embracement, bonding and accountability and multi-

drug resistant tuberculosis. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 A escolha do objeto do presente estudo resultou da observação, pela Autora, de 

casos de um ou mais abandonos de tratamento para tuberculose (TB) sensível ao 

esquema básico (EB), ocorridos em pacientes internados no Instituto Estadual de 

Doenças do Tórax Ary Parreiras (IEDTAP) em Niterói/RJ, uma das unidades de saúde 

de referência terciária para internação de casos de tuberculose e de coinfecção TB/HIV 

ou TB/SIDA no estado do Rio de Janeiro.  

 Atuando desde 2006 como sanitarista da Comissão de Vigilância 

Epidemiológica do Núcleo de Vigilância Hospitalar do IEDTAP, foi possível à Autora 

aproximar-se do contexto de vida dos pacientes portadores de TB, identificando nestes a 

presença de características desfavoráveis à adesão comumente citadas na literatura 

científica. Na sua maioria, eram homens em idade produtiva, com baixa escolaridade, 

desempregados ou sem renda fixa, residindo em condições inadequadas, sem suporte 

familiar e usuários de álcool, tabaco e outras drogas. 

 A adesão ao tratamento se apresenta ainda como um grande desafio para o 

controle da TB, pois as ações implantadas até o momento não foram suficientes para o 

alcance das metas de cura e de redução do abandono propostas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). O abandono do tratamento para TB permite o agravamento 

do quadro clínico e a manutenção da cadeia de transmissão, possibilita o 

desenvolvimento de cepas resistentes e requer a adoção de ações intersetoriais dada a 

diversidade dos fatores envolvidos na adesão. 

 O aumento do número de casos de resistência e a implantação, no IEDTAP, de 

um ambulatório voltado para o atendimento de pacientes com tuberculose resistente 

despertou o interesse da Autora em aprofundar o conhecimento sobre os fatores 
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envolvidos na adesão ao tratamento para os casos de tuberculose multidroga resistente 

(TBMDR), por ser este o tipo de resistência predominante no referido ambulatório.  

 O presente estudo apresenta como questão norteadora a compreensão dos fatores 

relacionados à adesão ao tratamento, a partir dos relatos dos pacientes e da equipe de 

saúde do Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo, complementados com outras fontes de 

informação. Dada a possibilidade de aprofundamento das questões levantadas pelo 

estudo, optou-se pela abordagem qualitativa, considerando a produção predominante de 

estudos epidemiológicos sobre o tema.  

 Esta dissertação está estruturada a partir de sua introdução; nesta é apresentada a 

magnitude do problema da TBMDR e a organização da rede de assistência, seguida do 

marco teórico sobre a adesão, o acesso e o acolhimento, vínculo/responsabilização; em 

sequência, são apresentadas as considerações metodológicas e éticas, os resultados, as 

conclusões e as recomendações.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. A tuberculose como problema de Saúde Pública 

 O controle da tuberculose ainda é um grande desafio para a saúde pública no 

Brasil, apesar dos avanços em relação ao diagnóstico, da efetividade
1
 e gratuidade 

do tratamento, da melhor capacitação dos profissionais de saúde, dos investimentos 

em ações de educação em saúde para a população, da reorganização da rede de 

serviços e da participação da sociedade civil (Hijjar et al, 2007; Santos, 2007; 

Santos Filho e Gomes, 2007). 

 O Brasil permanece entre os 22 países que concentram 80% dos casos mundiais 

de TB, apesar da redução da taxa de incidência de 42,8 para 36 casos/100.000 

habitantes no período de 2001 a 2011. Dados recentes apontam para uma redução 

contínua da taxa de mortalidade, tendo sido alcançada em 2010 a meta proposta 

pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Entretanto, diferenças regionais 

são observadas, destacando-se, dentre as unidades da federação, o Estado do Rio de 

Janeiro, com uma taxa de incidência de 57,6/100.000 habitantes e com mortalidade 

duas vezes maior do que a nacional (Brasil, 2010 e 2014). 

 A alta capacidade infectante do agente etiológico, os sintomas insidiosos, a 

demora no diagnóstico, o uso inadequado da medicação prescrita, o abandono do 

tratamento, as condições socioeconômicas desfavoráveis e os grandes aglomerados 

urbanos, são alguns fatores que contribuem para a disseminação do bacilo da 

tuberculose e para a continuidade da endemia. A interrupção da cadeia de 

transmissão é fundamental para o controle da doença, e para tanto, são necessárias a 

identificação dos casos bacilíferos, a instituição da terapêutica adequada e sua 

manutenção até o fim do tratamento (Brasil, 2011). Embora recentemente o Brasil 

                                                 
1
 Efetividade: grau de benefício conferido pela intervenção terapêutica quando esta é usada em condições 

rotineiras  
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tenha detectado 88% dos casos, ainda não foi possível alcançar os indicadores de 

abandono e de cura preconizados pela OMS, de 5% e 85%, respectivamente (Brasil, 

2012). 

 A cura da tuberculose é possível em praticamente todos os casos novos, desde 

que assegurada a operacionalização do tratamento e observados os seus princípios 

básicos, como a associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso de 

cada medicação pelo tempo definido nos protocolos clínicos (Brasil, 2011). 

 Neste contexto, merece destaque a adesão ao tratamento, que é fundamental para 

o rompimento da cadeia de transmissão da doença, para o aumento das taxas de cura 

e para que os casos evoluam com menos complicações e com menos sequelas 

incapacitantes, além de contribuir para a redução da taxa de mortalidade e do 

número de casos de resistência às drogas anti-tuberculose (Oliveira, 2000). 

 Para maximizar a adesão, além da garantia do acesso à medicação por meio da 

gratuidade e da disponibilização contínua dos medicamentos pelos serviços de 

saúde, considerado fator essencial na adesão ao tratamento, torna-se necessária 

também a adoção de estratégias de reabilitação social, de melhora da autoestima dos 

pacientes, de capacitação dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento, de 

identificação prévia dos pacientes com perfil de abandono e de garantia aos direitos 

sociais, entre outras (Brasil, 2007; Vieira e Ribeiro, 2011). 

 Dentre os direitos sociais, destacam-se aqueles garantidos pela Previdência 

Social (benefício previdenciário e assistencial de prestação continuada) e a 

gratuidade no transporte. Entretanto,  para receber estes benefícios, o paciente com 

tuberculose deverá atender aos critérios definidos em legislação própria (Brasil, 

2001 e 2014a).   
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2.2. A resistência aos tuberculostáticos 

 A resistência é um mecanismo de seleção natural do bacilo Mycobacterium 

tuberculosis, resultando de mutações genéticas durante o processo de multiplicação 

de uma população selvagem, desde que garantidas as condições favoráveis de 

oxigenação, nutrição e pH como é o caso do interior das cavidades pulmonares 

produzidas pela própria doença. A utilização de esquema terapêutico com a 

combinação de diferentes tuberculostáticos é uma forma de evitar a seleção de 

bacilos resistentes. O surgimento de cepas de M. tuberculosis resistentes foi 

identificado desde o início da década de 40 com a utilização da estreptomicina (S) 

como fármaco inicial de escolha para o tratamento da tuberculose. Desde a década 

de 70 do século passado, após a introdução da rifampicina no esquema terapêutico 

de 1ª linha para a tuberculose, tem sido relatado um aumento na incidência de cepas 

resistentes (Brasil, 2011; Camineiro, 2013; Brasil, 2007). 

 A resistência do M. tuberculosis pode ser classificada como: 1) natural, 

independente de exposição prévia a drogas anti-tuberculose e decorrente de 

mutações espontâneas durante a multiplicação de uma população selvagem, 

mutações estas tanto mais frequentes quanto maior a população bacilar; 2) primária, 

entre pacientes nunca tratados e que sofrem contaminação por bacilos previamente 

resistentes; e 3) secundária ou adquirida, observada em pacientes portadores de 

bacilos inicialmente sensíveis, mas que após exposição aos tuberculostáticos 

tornam-se resistentes por falhas no tratamento (Brasil, 2011; Camineiro, 2013; 

Brasil, 2007). 

 Os diferentes padrões de resistência do bacilo, identificados através do teste de 

sensibilidade aos antibióticos (TSA), podem ser classificados em: a) 

monorresistência, caracterizada pela resistência a um dos tuberculostáticos 



 

16 

utilizados no tratamento; b) polirresistência, caracterizada pela resistência a dois ou 

mais fármacos, com exceção da rifampicina (R) e da isoniazida (H); c) 

multirresistência (MR), caracterizada pela resistência pelo menos à R e à H; d) 

resistência extensiva (XDR), na qual ocorre a presença de bacilos resistentes à R e à 

H, acrescida da resistência a uma fluoroquinolona e a uma droga injetável de 2ª 

linha (amicacina, canamicina ou capreomicina) (Brasil, 2007; Dalcomo, 2007). 

 

2.3. A multirresistência 

 A multirresistência é considerada como um grande desafio para o controle da 

doença, pois a R e H são as duas drogas com importante ação bactericida sobre o 

Mycobacterium tuberculosis.  Entretanto, o mecanismo de ação destas duas drogas 

difere em relação ao tipo de bacilo e ao ambiente propiciado pelo organismo do 

hospedeiro. A isoniazida apresenta uma atuação mais ampla para os bacilos de 

multiplicação rápida e mais restrita para os de crescimento lento e intermitente, e atua 

em diversos alvos na célula micobacteriana. A rifampicina possui ação bactericida tanto 

na fase de crescimento e multiplicação quanto na fase estacionária, e sua associação 

com a pirazinamida (Z) permitiu a redução do tempo de tratamento para seis meses 

(Arbex, 2010). 

 De acordo com os dados da OMS (2012) apresentados na Figura 1, há países 

com maior número absoluto de casos de TBMDR (>1000 casos diagnosticados e 

notificados); é o que ocorre, por exemplo, na China, na Rússia e na África do Sul 

(WHO, 2014). 
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Figura 1 – Número de casos diagnosticados e notificados de TBMDR no mundo (2005 – 2012) 

 

                 Fonte: www.who.int/tb/data 

Como pode ser observado no Gráfico 1, houve um aumento de 83,4% dos casos 

de TBMDR notificados no Brasil entre os anos de 2005 e 2012 e uma redução de 

casos de TB notificados no mesmo período. Apesar deste aumento, os casos de 

TBMDR representam menos de 1% do total dos casos de TB notificados. 

 

Gráfico 1 – Número de casos notificados de TB e TBMDR no Brasil (2005-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   Fonte: www.who.int/tb/data 
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A análise dos dados relativos ao desfecho do tratamento nos casos de TBMDR 

no Brasil no período 2006-2010 (Gráfico 2) revela: uma redução da taxa de cura 

de 2006 para 2007 e um posterior aumento dessa taxa, de 44% em 2007 para 

64% em 2010; a manutenção das taxas de óbito e de abandono em torno de 10% 

e 14%, respectivamente, durante todo o período considerado; uma redução do 

percentual de falência do tratamento a partir de 2009 (WHO, 2014).  

 

Gráfico 2 – Desfecho do tratamento dos casos de TBMDR notificados no Brasil (2006-2010) 
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    Fonte: www.who.int/tb/data 
  

 Desde 1979, o tratamento para tuberculose é realizado com base em esquemas 

padronizados para as diferentes situações de casos. Em 2009, o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) alterou o protocolo de atendimento aos indivíduos 

acima de 10 anos, com base nos resultados de dois inquéritos nacionais sobre resistência 

aos tuberculostáticos, realizados em 1996 e 2007. A comparação entre os resultados 

desses inquéritos apontou um aumento na taxa de resistência primária à H de 4,4% para 

6% e da resistência adquirida de 11,3% para 15,3%. Porém, para a resistência à H 
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associada à R, foram observados um aumento de 1,1% para 1,4% nos casos de 

resistência primária e uma redução de 7,9% para 7,5% nos  casos de resistência 

adquirida (Brasil, 2007 e 2009; Mansur, 2011). 

 O novo esquema básico padronizado apresenta como modificação a introdução 

do etambutol (E) como quarto fármaco na fase intensiva do tratamento, com o objetivo 

de reduzir os casos de multirresistência. Além disso, o novo esquema possui a forma de 

apresentação em comprimidos com dose fixa combinada (4 em 1) para a fase intensiva 

do tratamento, possibilitando melhor adesão ao tratamento pela redução do número de 

comprimidos ingeridos e anulando o risco de tomada isolada dos fármacos, além do 

ajuste das doses de H e Z em adultos para 300mg/dia e 1600 mg/dia, respectivamente 

(MS, 2009; SBPT, 2009).  

 Além das modificações introduzidas no esquema básico padronizado, são 

preconizadas outras ações para frear o aumento do número de casos de resistência, 

principalmente os de resistência adquirida. Dentre tais ações, destacam-se a detecção 

precoce, o uso adequado da medicação, a garantia de acesso aos medicamentos e 

exames, a capacitação dos profissionais, a identificação precoce dos potenciais casos de 

abandono e a adoção de estratégias que possibilitem a adesão ao tratamento (Camineiro, 

2013). 

 De acordo com os dados publicados em março de 2014 no Boletim da 

Tuberculose da Gerência de Pneumologia Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do 

Rio de Janeiro, observa-se um aumento dos casos de multirresistência às drogas no 

período de 2010-2012. A ocorrência de maior número de casos (TBMDR + XDR) no 

ano de 2012 foi observada nos municípios do Rio de Janeiro (57,5%), Duque de Caxias 

(12%) e São Gonçalo (6,7%).  
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2.4. Diretrizes para o controle da tuberculose multirresistente 

 2.4.1. Diretrizes internacionais 

 A recente publicação da OMS (2014a) sobre as diretrizes para o tratamento da 

TBMDR apresenta as principais informações sobre a doença, as orientações para a 

organização da assistência e o manejo clínico e terapêutico a serem adotados pelos 

programas nacionais de controle da tuberculose (PNCTs), englobando (1) as questões de 

diagnóstico, prevenção, tratamento e cuidado; (2) ações programáticas para o manejo; 

(3) a indicação dos tuberculostáticos a serem utilizados e (4) sugestão de formulários 

para o tratamento medicamentoso, para a supervisão da tomada de medicamentos e 

registro de exames laboratoriais. 

 Tal documento ratifica a importância da qualidade do diagnóstico, da adequada 

terapêutica a ser instituída para estes casos, assim como o acesso gratuito à medicação e 

à realização de exames de diagnóstico e acompanhamento. Entretanto, alerta que a 

adoção dessas medidas, sem que seja considerado o contexto social dos pacientes, é 

insuficiente para tratar ou prevenir a TBMDR, sendo necessário que os serviços de 

saúde identifiquem as barreiras sociais e financeiras ao acesso e à adesão ao tratamento, 

e assegurem o direito aos benefícios de proteção social, principalmente os relacionados 

ao transporte e à perda de renda. Sugere também que, na inexistência desses benefícios 

ou no caso de inelegibilidade
2
 do paciente, o PNCT deverá advogar a implantação de 

benefícios ou a adaptação dos benefícios já existentes. 

 Destaca-se também a necessidade de uma articulação dos PNCT com outras 

instâncias dentro e fora do setor saúde, visando à implantação de ações que viabilizem a 

redução das vulnerabilidades presentes nas comunidades onde os casos de TB estão 

                                                 
2
 Inegibilidade: quando o paciente não atende aos critérios estabelecidos para a concessão do benefício 

(renda e condições clínicas). 
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inseridos, principalmente aquelas que tenham impacto na redução da pobreza e na 

desigualdade social, além daquelas voltadas a minimizar os fatores de risco como a 

infeção pelo HIV, a desnutrição, o diabetes, o tabagismo, alcoolismo e dependência 

química (WHO, 2014a). 

 Dada a longa duração dos esquemas terapêuticos propostos para a TBMDR, com 

uma elevada carga diária de medicamentos e a ocorrência de efeitos adversos, associada 

às diversas barreiras enfrentadas por estes pacientes, que podem comprometer a adesão 

ao tratamento, a OMS recomenda que todos os pacientes tenham a tomada da 

medicação supervisionada garantindo assim não só o uso regular da medicação, mas 

possibilitando também a identificação das vulnerabilidades apresentadas por estes 

pacientes.  

 Muito enfatizada nessa publicação da OMS (2014a), a “abordagem centrada no 

paciente” inclui a estratégia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) e consiste 

em capacitar os pacientes para o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 

responsabilidades com transparência, respeito e dignidade, levando em consideração os 

seus valores e necessidades.  

“uma abordagem centrada no paciente deve ser implementada no 

tratamento de todos os pacientes, de modo a promover a adesão ao 

tratamento, melhorar a qualidade de vida e aliviar o sofrimento. Tal 

abordagem deve basear-se nas necessidades do paciente e no mútuo 

respeito entre o paciente e o provedor” (TB Care I, 2014; padrão 9). 

 

  

 A estratégia de TDO é apontada como uma ação fundamental para evitar a 

ampliação da resistência e aumentar a probabilidade de cura. Entretanto, mesmo em 

pacientes que realizam esta modalidade de tomada de medicação, a adesão ao 

tratamento, é influenciada por fatores individuais como o nível de informação, as 
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atitudes e as expectativas relativas à doença, ao tratamento e ao sistema de saúde, entre 

outros fatores;  fatores econômicos como o acesso do paciente aos benefícios destinados 

a ajudá-lo a suportar os custos associados ao tratamento em regime TDO; fatores 

relacionados ao sistema de saúde através dos mecanismos que favoreçam a adesão; e 

fatores sociais, como a estigmatização e a discriminação dos pacientes (WHO, 2014a).  

 Importantes aspectos relacionados à equipe responsável pelo TDO são apontados 

nesse mesmo documento, tais como a necessidade de treinamento, a habilidade e 

condições adequadas para realizar a supervisão da tomada, além da questão ética que 

permeia a relação entre a equipe e o paciente. É necessário também que a Unidade de 

Saúde identifique cenários e circunstâncias em que o TDO possa ser realizado por 

membros da comunidade e da própria família, desde que devidamente treinados. 

 Paralelamente à implantação de estratégias que garantam o uso regular da 

medicação, são apresentadas diretrizes para o fortalecimento da adesão ao tratamento 

baseadas na informação e nas ações de educação em saúde. A forma de comunicação é 

crucial para a compreensão dos processos de adoecimento e de tratamento, tanto por 

parte do paciente quanto de seus familiares e de outras pessoas envolvidas em seu 

cuidado, e deverá ser adaptada ao nível de escolaridade e compreensão de cada um, 

exigindo da equipe de saúde a habilidade necessária e o uso de outros recursos para o 

alcance deste objetivo (WHO, 2014a). 

 Ainda nesse documento, outra ação também fomentada é a formação de grupos, 

com o objetivo de partilhar as experiências positivas e permitir a reflexão sobre as 

principais barreiras para a completude do tratamento, identificando possíveis 

mecanismos de apoio que possam ser acionados nestas situações. 

 Embora não defina a composição da equipe multiprofissional, o referido 

documento sugere a inserção de profissionais da área da saúde mental e da assistência 
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social dada à complexidade das situações socioeconômicas apresentadas por estes 

pacientes, além das questões relacionadas ao isolamento social, ausência do apoio 

familiar, estigma e discriminação e depressão. 

 

 2.4.2. Diretrizes nacionais 

 Em consonância com as diretrizes internacionais, o PNCT preconiza, no Manual 

de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil do Ministério da Saúde 

(2011), tanto para os casos de TB como para os de resistência aos tuberculostáticos, um 

conjunto de ações para a melhoria das atividades de prevenção e de vigilância 

epidemiológica, para o diagnóstico precoce e tratamento adequado, de estratégias 

operacionais para o TDO e de organização dos serviços de saúde.  

 De acordo com o referido manual, o tratamento preventivo em contatos deverá 

ser instituído pela referência secundária imediatamente após o diagnóstico do caso 

índice de TBMDR. Após a avaliação dos contatos, caberá à mesma a decisão de iniciar 

ou não o tratamento de quimioprofilaxia primária (recém-nascido) ou secundária para 

coabitantes de caso índice bacilífero, assim como a definição do melhor esquema 

terapêutico.  

 Em virtude da dificuldade de interpretação dos testes de sensibilidade para 

alguns medicamentos de 1ª e 2ª linha, no Brasil, adota-se a estratégia de tratamento 

padronizado; entretanto, esquemas individualizados podem ser utilizados em situações 

especiais desde que propostos por profissionais experientes no manejo da TBMDR 

(Brasil, 2011). 

 Para os casos de resistência apenas à RH, casos de resistência à RH mais 

outro(s) fármaco(s) de 1ª linha e de falência do esquema básico, é preconizado o 

tratamento por um período de 18 a 24 meses de acordo com a negativação da 
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baciloscopia, evolução clínica e radiológica, faixa de peso e presença de comorbidades.  

O esquema medicamentoso é programado em 3 fases, sendo duas intensivas com 

duração de 2 e 4 meses respectivamente, e uma de manutenção com 12 meses. Para as 

duas fases intensivas, preconiza-se, além do uso da medicação oral, o uso de medicação 

injetável, o que sabidamente dificulta a adesão ao tratamento e a organização da rotina 

dos serviços (Brasil, 2011). De acordo com o manual, cabe aos profissionais de saúde 

envolvidos  no acompanhamento dos casos especial atenção para a identificação 

precoce dos efeitos adversos dos fármacos e seu manejo clínico adequado, com vistas a 

evitar a interrupção e/ou o possível abandono do tratamento, bem como reduzir as 

complicações e a mortalidade relacionadas a esses efeitos adversos. As consultas nas 

referências terciárias terão periodicidade mensal até a conclusão do tratamento e o 

encerramento do caso por cura; em seguida, por um prazo de 5 anos (pós-cura), deverá 

ser realizada uma consulta quadrimestralmente nos 2 primeiros anos e, depois 

semestralmente pelos 3 anos seguintes, com o objetivo de detectar precocemente a 

recidiva (Brasil, 2011). 

 Visando reduzir os casos de abandono e, consequentemente, aumentar as taxas 

de cura, a tomada de medicação deve ser diretamente observada (TDO), ficando a cargo 

da atenção básica definir em conjunto com o paciente, a melhor modalidade de 

acompanhamento. Destaca-se, nesse processo, a importância do envolvimento da 

família, tanto para o uso regular da medicação, como para identificar as situações de 

fragilidade que possam comprometer a adesão ao tratamento (Brasil, 2011). 

 A unidade de referência deverá contar com uma equipe multidisciplinar 

incluindo, se possível, profissionais de saúde mental e de assistência social, dada a 

complexidade de fatores que podem contribuir para o abandono ou maior dificuldade no 

seguimento regular do tratamento, frequentemente presentes no cotidiano desses 



 

25 

pacientes. Além disso, ações de capacitação e atualização devem ser realizadas visando 

qualificar a assistência prestada aos pacientes com TBMDR (Brasil, 2007 e 2011).  

 A organização da rede de assistência ao paciente TBMDR deverá ser definida e 

pactuada pelos 3 níveis gerenciais (federal, estadual e municipal), de acordo com a 

complexidade da organização administrativa, política e/ou geográfica, visando a 

garantia de acesso aos serviços de saúde, aos medicamentos, aos exames de diagnóstico 

e de acompanhamento, à internação quando estiver indicada, além do acesso aos 

benefícios sociais (Brasil, 2011). 

 A vigilância epidemiológica dos casos e contatos é uma ação importante tanto 

para os níveis gerenciais, quanto para as unidades que realizam o acompanhamento dos 

casos, permitindo identificar a magnitude do problema e a adoção ou revisão das 

estratégias para o êxito do tratamento (Brasil, 2011).   

 

2.5. A organização da rede de assistência para tuberculose resistente no Estado do Rio 

de Janeiro 

 

 A atenção à pessoa com tuberculose é composta pelas redes ambulatorial, 

hospitalar e de laboratório, sendo a Atenção Básica (AB) a porta de entrada nesta rede 

de assistência. Dada a complexidade dos casos, a rede ambulatorial é organizada em 3 

níveis, de acordo com as demandas específicas de cada região, com competências 

distintas e articuladas entre si (Figura 2). 

Figura 2 – Estrutura da atenção ambulatorial à tuberculose 

 

 

   

 

Fonte: Brasil, 2011 
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 À Atenção Básica cabe realizar o diagnóstico precoce de tuberculose pulmonar, 

através da baciloscopia entre os casos de sintomáticos respiratórios, iniciar o tratamento 

com o esquema básico em tempo oportuno, avaliar os contatos, acompanhar os casos 

com ênfase nas ações do TDO, e identificar a ocorrência de efeitos adversos às drogas 

do esquema de tratamento para o encaminhamento à rede de referência (Brasil, 2011). 

 Na maioria dos casos, a ocorrência de um efeito adverso de menor gravidade 

relacionado ao esquema básico não acarreta a suspensão do esquema, sendo necessárias 

apenas a adoção de medidas de orientação dietética e a prescrição de medicação 

específica para os sintomas, além da readequação do horário de tomada do 

tuberculostático causador do efeito adverso. Quando da ocorrência de efeitos adversos 

de maior gravidade, tornam-se necessários a suspensão da medicação e o 

encaminhamento do paciente à referência secundária (Brasil, 2011). 

 As unidades de referência secundária e terciária instaladas em policlínicas, 

Centros Municipais ou hospitais devem contar com profissionais capacitados para o 

manejo de casos de resistência às drogas, intolerância aos medicamentos e tratamentos 

em situações especiais (crianças, gestantes, insuficiência renal, hepatopatias e 

HIV/AIDS), além de um fluxo organizado para a realização de exames e demais 

procedimentos de média e alta complexidade (Brasil, 2011). 

 A rede de referência secundária (RS) é responsável pelo acompanhamento de 

pacientes com TB associada à comorbidades, pacientes em tratamento com esquemas 

especiais e com presença de efeitos adversos maiores. Os casos de esquema 

individualizado para qualquer tipo de resistência, de multirresistência e de micobactéria 

não tuberculosa são atendidos pela referência terciária (RT) (Brasil, 2011). 

 A rede hospitalar compõe a assistência ao paciente com tuberculose, seja nos 

casos de indicação de internação por complicações decorrentes da medicação ou 
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evolução clínica desfavorável, seja como importante espaço de identificação de novos 

casos, apesar de ser a Atenção Básica o foco das ações prioritárias para o controle da TB 

(Brasil, 2011 e Costa, 2012). 

 Os exames recomendados para o diagnóstico e o controle da TB e de outras 

micobacterioses são disponibilizados na rede de laboratórios hierarquizada de acordo 

com as funções e competências definidas pelo Sistema Nacional de Laboratórios de 

Saúde Pública (SISLAB) (Brasil, 2008 e 2011).  

 Com o objetivo de melhorar as condições de acesso e acompanhamento dos 

casos de tuberculose resistente e o consequente impacto nas taxas de cura e de 

abandono, o Programa de Controle da Tuberculose da SES/RJ (PCT/SES/RJ) 

recentemente redefiniu o fluxo de atendimento para estes casos, com adaptações para a 

realidade de cada região e município. De acordo com este novo fluxo, instituído em 

2011, a referência secundária passa a acompanhar os casos mais complexos como (1)  

tuberculose pulmonar com  baciloscopia negativa; (2) tuberculose extra-pulmonar; (3)   

TB associada à comorbidades; (4) presença de efeitos adversos maiores e (5) casos de 

monorresistência.  Os casos de alta complexidade e de multirresistência serão tratados 

pelas 5 unidades de referência terciária que funcionam abrangendo todo o território do 

Estado do RJ, de acordo com as áreas de cobertura apresentadas no Quadro 1 (SES/RJ, 

2011). 
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Quadro 1 – Rede ambulatorial de referência terciária para a tuberculose resistente no Estado do 

Rio de Janeiro 

 
Serviço Localização (Bairro/Município) Abrangência / Regiões 

Centro de Referência 

Professor Hélio Fraga 

(CRPHF) 

Curicica/RJ 

Metropolitana I (parte): Belford Roxo, 

Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, 

Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Queimados, Seropédica e São João de 

Meriti 

A.P 4.0; 5.1; 5.2 e 5.3 

Centro-Sul Fluminense 

Médio Paraíba 

Baía de Ilha Grande 

Serrana (parte): Petrópolis, Teresópolis e 

Guapimirim 

Ambulatório de TBMDR 

do Instituto Estadual de 

Doenças do Tórax Ary 

Parreiras 

Barreto / Niterói 

Metropolitana I (parte): Magé 

Metropolitana II: 

Baixada Litorânea 

Serrana (parte): Bom Jardim, Cachoeiras 

de Macacu, Cantagalo, Carmo, Duas 

Barras, Macuco,  Nova Friburgo, Santa 

Maria Madalena, São Sebastião do Alto, 

Sumidouro e Trajano de Moraes 

Centro de Referência 

Augusto Guimarães 

Guarus/Campos dos 

Goytacazes 
Norte e Noroeste Fluminense 

Ambulatório de TBMDR 

do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado  

Saúde/RJ A.P 1.0; 2.1 e 2.2 

Ambulatório de TBMDR 

do Instituto de Pesquisa 

Evandro Chagas (IPEC) 

Manguinhos/RJ A.P 3.1; 3.2 e 3.3 

Fonte: SES/RJ, 2011 

 Nesse documento (SES/RJ, 2011), são apresentados os fluxos de 

encaminhamento para os casos de tuberculose monorresistente e 

polirresistente/multirresistente, ratificando assim o papel dos 3 níveis de assistência 

(Atenção Básica, Referência Secundária e Terciária) como co-responsáveis pelo 

acompanhamento dos casos. Como porta de entrada do sistema de saúde, a AB 

identifica, entre os casos sua responsabilidade, aqueles que se enquadram na definição 

ou suspeição diagnóstica de monorresistência, de polirresistência e de multirresistência. 

Os casos de monorresistência são encaminhados para a RS que solicita parecer médico à 

RT, que após avaliação do caso, decidirá pela continuidade ou não do acompanhamento 

pela RS. Para os casos confirmados de polirresistência e de multirresistência, a RS 

solicita agendamento de consulta na RT, que passa então a ser responsável pela conduta 
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terapêutica e pelo acompanhamento mensal do caso. Diante de um caso suspeito, a RS 

solicita cultura para BK acrescida de TSA e encaminha o caso para a RT, que avalia o 

caso e aguarda o resultado para iniciar o esquema terapêutico de acordo com o TSA. 

Observa-se neste fluxo, que independente da instituição da terapêutica e do 

acompanhamento serem realizados pela RS ou pela RT, a AB assume a responsabilidade 

pelo acompanhamento do caso em sua área e pela realização do TDO e, ainda, todas as 

consultas na RT são agendadas pela RS. 

 

2.6. Sistema de vigilância para a tuberculose resistente 

 A vigilância e o controle da TBMDR são realizados no Brasil desde 1995 e 

importantes progressos na sua operacionalização e no manejo do tratamento ocorreram 

a partir de 2000,com a implantação do Sistema de Vigilância da TBMDR e com a 

ampliação do número de unidades de saúde para tratamento e da rede de laboratórios 

para diagnóstico (Brasil, 2007 e 2011). Em 2006, tal sistema passou ser online, 

tornando-se importante ferramenta gerencial para o fortalecimento do controle da 

TBMDR pela integração, numa única plataforma, do acompanhamento dos casos, do 

controle de medicamentos e da vigilância epidemiológica, disponível tanto para gestores 

quanto para as unidades de referência, entretanto restrita para os casos de 

multirresistência. 

 Em 2009, o GT Informação do Comitê Técnico Assessor do PNCT, apresentou a 

proposta de revisão desse sistema, cuja efetiva implantação em 2012/2013 possibilitou a 

ampliação do escopo de vigilância de agravos, incorporando os casos de micobacteriose 

não tuberculosa (MNT) e de esquemas especiais para TB, passando a ser denominado 

Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose (SITETB) e 

contribuindo significativamente para a vigilância dos casos de TBMDR, através de seu 
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acesso pelas coordenações do PCT em todos os níveis, pelos laboratórios estaduais, 

além das próprias referências. 

 Em tal sistema, a unidade de referência terciária preenche a ficha de notificação 

online, específica para o tipo de caso (Quadro 2) e, após a validação do caso pelo nível 

gerencial, uma quantidade de medicamentos para 3 meses de tratamento e para mais 1 

mês de reserva é disponibilizada para a unidade responsável pelo acompanhamento do 

paciente. 

Quadro 2 – Classificação dos casos notificados no SITETB 

Classificação  Indicação 

TB 

Efeitos adversos ao uso do EB: hepatopatias, intolerância grave, alergia 

medicamentosa. 

Comorbidades que inviabilizem o uso do EB (insuficiência renal, HIV/AIDS). 

Pacientes em TDO, em uso de EB, com falência clínica, sem resultado do TSA. 

TBDR 

Monorresistência à isoniazida ou à rifampicina 

Polirresitência a 2 ou mais drogas, com exceção da dupla RH 

Multirresistência (resistência apenas à dupla RH ou à dupla RH e a outros 

medicamentos de 1ª linha  

Resistência extensiva (resistência a pelo menos a dupla RH, acrescida de 

resistência a uma quinolona e a uma droga injetável de 2ª linha)  

MNT 

 

Critérios para o diagnóstico: 

Duas culturas positivas de escarro espontâneo 

Uma cultura positiva de escovado brônquico ou de lavado broncoalveolar 

Uma biópsia com achado sugestivo e uma ou mais culturas positivas para MNT 

    Fonte: Manual do usuário do SITETB (acesso on line) 

 O acompanhamento dos casos de TBMDR e de situações especiais no SITETB 

deve ser realizado trimestralmente através do registro das informações no boletim de 

acompanhamento durante o período regular de tratamento; além disso, para cada 

consulta após a cura, é preenchida a ficha de acompanhamento pós-cura conforme a 

periodicidade de consultas definida de acordo com o tempo de acompanhamento até o 

final dos 5 anos. 

 Com este sistema é possível realizar o acompanhamento dos casos, evolução 

clínica, resultados exames laboratoriais e de imagem, reações adversas, esquema 

medicamentoso e as suas modificações, comparecimento às consultas e abandono, além 

do controle do recebimento, dispensação e controle de estoque da medicação, realizar a 
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transferência dos casos e medicamentos entre as unidades, encerrar os casos de acordo 

com os critérios definidos e e emitir relatórios epidemiológicos e operacionais (Brasil, 

2011).  

 As diretrizes para o controle da tuberculose multirresistente estão bem definidas 

tanto no âmbito internacional como no Brasil e destacam a importância da adesão ao 

tratamento para o controle da endemia. Estudos sobre adesão ao tratamento da 

tuberculose sensível à quimioterapia do esquema básico têm apontado alguns fatores 

que podem contribuir para o abandono do tratamento. Entretanto, há carência de 

pesquisas que abordem a adesão ao tratamento dos pacientes com TB multirresistente; 

estes são pacientes que frequentemente já passaram por tratamentos anteriores e que 

agora se deparam com um esquema terapêutico mais complexo, que comumente causa 

mais efeitos adversos e que precisa ser usado por um período prolongado (18 meses), 

contando, para o acompanhamento, com uma unidade de referência não raro distante de 

seu local de residência. 

 Sendo a adesão ao tratamento um fator importante para o controle da TBMDR, o 

presente estudo justifica-se pela sua potencial contribuição para a compreensão das 

questões envolvidas na adesão em pacientes atendidos em uma Unidade Ambulatorial 

de Referência Terciária (UART), na qual a responsabilidade pelo acompanhamento dos 

casos é compartilhada com os municípios e o recente o aumento do número de casos de 

abandono é uma realidade vivenciada pela equipe. 

 Desta forma, o presente estudo tem como objetivo principal identificar os 

aspectos relativos à adesão ao tratamento para a TBMDR a partir (1) da descrição da 

estrutura, do funcionamento, do perfil de atendimento e dos desfechos dos casos 

acompanhados pela UART; (2) do conhecimento do perfil socioeconômico e de 

adoecimento dos pacientes; (3) do relato dos pacientes e dos profissionais da UART 
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sobre os fatores que favorecem e dificultam a adesão e (4) da dinâmica adotada pelos 

municípios para o acompanhamento dos casos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Adesão 

 Para discutir os fatores que interferem na adesão ao tratamento, é necessário 

primeiramente apresentar os conceitos de adesão mais amplamente utilizados na 

literatura. Os termos adherence e compliance, expressam idéias divergentes, 

principalmente em relação ao papel do paciente no tratamento. O termo adherence 

(adesão) considera o paciente como um ser capaz de decidir conscientemente e assumir 

responsabilidades por seu tratamento, ou seja, dotado de por seu tratamento, ou seja, 

com autonomia e habilidade para aceitar ou não as recomendações médicas, 

diferentemente de compliance (obediência) que responsabiliza o paciente pelo insucesso 

do tratamento, quando este não cumpre as ordens médicas (Queiroz, 2010; WHO, 2003; 

Gonçalves, 1999; Leite e Vasconcelos, 2003). 

 A partir dos conceitos acima apresentados, entende-se que a forma como o 

profissional de saúde compreende a adesão poderá refletir-se na sua conduta, na relação 

com o paciente e no desenvolvimento de habilidades para lidar com problemas que 

poderão surgir ao longo do tratamento.  

  Estudos apontam que a adesão ao tratamento é influenciada por um conjunto de 

fatores, entre os quais as características sócio-econômico-culturais do paciente, a 

percepção que ele tem da doença, o apoio familiar, a autoestima do paciente, o tempo de 

tratamento, os efeitos adversos da medicação, a estrutura do serviço e a atuação dos 

profissionais. Para reduzir o impacto negativo que esses fatores podem ter, é necessário 

a implantação de novas formas de cuidar, englobando a adoção de políticas públicas 

sociais e do setor saúde (Cruz et al, 2012; Reiners et al, 2008). 

 No caso da tuberculose, a não adesão ao tratamento acarreta implicações não 

somente para o doente, mas também para toda a comunidade onde o mesmo está 
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inserido. Da mesma forma que o tratamento irregular, o abandono do tratamento 

(entendido como o não comparecimento ao serviço de saúde por mais de 30 dias após a 

data aprazada para a consulta de retorno ou por mais de 30 dias após a ministração da 

última dose de medicamentos no caso de TDO) está associado a baixas taxas de cura  e 

elevada probabilidade de resistência. O risco de desenvolvimento de cepas mutantes 

resistentes às drogas de primeira linha recomendadas para o tratamento da tuberculose é 

10,23 vezes maior entre os pacientes previamente tratados do que entre os pacientes 

virgens de tratamento (Ferreira,2012). 

 Desta forma, devem ser empreendidos esforços para garantir a completude do 

tratamento, sendo importante não só a disponibilização gratuita dos medicamentos e a 

realização dos exames, mas, também, assegurar que barreiras financeiras, sociais, de 

acesso e emocionais possam ser removidas do cotidiano destes pacientes.  

 Pesquisas apontam como fatores preditivos do abandono a baixa escolaridade, o 

desemprego ou a ausência de renda fixa, a baixa remuneração, o consumo de bebida 

alcoólica, o uso de drogas ilícitas, as condições de moradia inadequada, e a falta de 

apoio da família (Oliveira, 2000; Barroso, 2003; Chirinos e Meirelles, 2011). Estudo 

realizado com pacientes em tratamento ambulatorial em Duque de Caxias (RJ) concluiu 

que o fornecimento de cestas básicas aumentou significativamente a adesão ao 

tratamento (Cantalice Filho, 2009). 

 A ocorrência de intolerância medicamentosa, a grande quantidade de 

medicamentos utilizados e o período prolongado de tratamento são apontados como 

causas de uso irregular ou interrupção do tratamento, principalmente nos casos em que 

ocorre a remissão dos sintomas (fraqueza, tosse e febre) já numa etapa precoce do 

tratamento (Sá et al, 2007). Por outro lado, no estudo realizado por Paixão e Gontijo 

(2007), na Regional Oeste de Belo Horizonte (MG), a probabilidade de abandono do 
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tratamento foi 10 vezes maior entre aqueles que consideravam seu estado de saúde 

como ruim, o que realça a importância da percepção do paciente sobre o seu estado de 

saúde. 

 Sá et al (2007), apontaram como   fatores importantes para a adesão ao 

tratamento a maior ou menor solidez das relações do paciente com a equipe de saúde e a 

forma como esta se organiza para prestar a assistência. No estudo de Souza (2009), a 

presença de equipe de saúde completa, as ações de vigilância em saúde no território 

(busca ativa de casos e faltosos, disponibilidade de veículo na unidade), o acesso aos 

exames diagnósticos, a garantia do medicamento e a oferta de benefícios, estiveram 

relacionadas a uma reduzida taxa de abandono. Outra questão que merece destaque é a 

dificuldade da equipe de saúde em perceber situações que podem comprometer a adesão 

ao tratamento, como por exemplo, o conhecimento insuficiente do paciente sobre a TB 

ou a falta de compreensão, pelo paciente, sobre a importância do uso correto da 

medicação, além de outras, como medo, angústia, insegurança, isolamento social e 

discriminação, frequentemente presentes no cotidiano desses pacientes (Hino et al, 

2011). 

 Para melhor compreensão dos fatores relacionados à adesão ao tratamento, são 

apresentados a seguir os conceitos de acesso e de acolhimento, vínculo e 

responsabilização. 

 

3.2. Acesso 

 Embora o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde seja garantido pelo art. 196 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, ainda são observadas diferenças entre as regiões. Desta 

forma, conhecer como se realiza o acesso aos serviços de saúde voltados ao atendimento 
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de pacientes multirresistentes é fundamental para o entendimento da adesão ao 

tratamento, considerando que estes serviços estão inseridos numa rede complexa, 

hierarquizada e articulada entre as diferentes esferas de governo. 

 A discussão sobre o acesso aos serviços de saúde revela a complexidade do tema 

pois reflete as questões relacionadas com as condições de vida da população, a 

disponibilidade geográfica dos serviços e aspectos econômicos e culturais. Sendo assim, 

diversas definições são identificadas na literatura, e cada uma apresenta a questão do 

acesso sob uma perspectiva de análise, inclusive com terminologias distintas (Alves, 

2014). 

 Numa revisão sobre os conceitos de acesso, Travassos e Martins (2004) apontam 

que, apesar das divergências de terminologia da abrangência dos conceitos, o termo 

acessibilidade é preferido pela maioria dos autores, sendo entendido como um 

equilíbrio entre a oferta e demanda da população, comportando tanto o enfoque geral 

(organizacional) quanto o geográfico; destacam, ainda, a concordância quanto a ser o 

acesso uma dimensão do desempenho dos serviços de saúde associada à oferta. 

Entretanto, quanto à abrangência do conceito, observaram a ampliação do seu escopo, 

com deslocamento para a questão dos resultados, chamando a atenção para as limitações 

deste enfoque que engloba vários aspectos.  

 Assis e Jesus (2012), a partir de uma revisão das diferentes abordagens sobre 

acesso aos serviços de saúde , propõem um modelo de análise pautado nas dimensões 

política, econômico-social, organizacional, técnica e simbólica contribuindo para o 

alcance de uma atenção responsável, integral, equânime e de qualidade.  Para estes 

autores, a dimensão política engloba a formulação de políticas que viabilizem o acesso 

universal aos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde.  A pactuação 

entre as esferas de poder público para investimentos nos diferentes níveis de 
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complexidade do sistema e a identificação de barreiras sociais, econômicas, culturais e 

físicas que comprometam a equidade são aspectos contemplados na dimensão 

econômico-social.  

 A dimensão organizacional refere-se à resolutividade do serviço, necessitando 

para tanto de fluxos bem definidos propostos com base no cenário epidemiológico, 

sanitário e social da região, fortalecendo o papel da atenção básica como porta de 

entrada e garantindo a regulação de vagas para o encaminhamento para os demais níveis 

de assistência, além de facilitar o acesso dentro dos limites geográficos (Assis e Jesus, 

2012) . 

 A dimensão técnica, discute a atenção centrada no usuário e, por isso, aborda a 

necessidade de mudança de atitude de profissionais e gestores, através da incorporação 

dos dispositivos relativos ao acolhimento, ao vínculo e à autonomia da equipe e do 

usuário. A organização do serviço, a partir da compreensão do processo saúde-doença, 

cultura, crenças e valores dos sujeitos de diferentes territórios, são aspectos discutidos 

na dimensão simbólica, possibilitando assim a oferta de serviços de saúde mais próxima 

à realidade e aspirações da comunidade (Assis e Jesus, 2012). 

  

3.3. Acolhimento, vínculo e responsabilização 

 O papel da equipe e a forma como o serviço encontra-se organizado são fatores 

que interferem no processo de adesão ao tratamento, sendo, portanto necessária a 

discussão sobre como ocorrem  as práticas destes profissionais no seu cotidiano e como 

a oferta de serviços está organizada para atender as necessidades apontadas pelos 

usuários.  

 Neste contexto, um dos dispositivos propostos como disparador de reflexões  e 

mudanças é o acolhimento, que segundo Silva Junior e Mascarenhas (2006) pode ser 
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discutido em 3 dimensões: como postura, como técnica e como princípio de 

reorganização da assistência.  

 Como postura, o acolhimento é entendido como um importante dispositivo que 

possibilita a mudança da atitude dos profissionais, tanto nas relações intra-equipe, como 

nas relações equipe-usuário. A escuta qualificada permite estabelecer uma relação de 

apoio e confiança entre profissional e usuário, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades para superar as dificuldades e atender às demandas apresentadas pelo 

usuário. Relações adequadas no seio da equipe de saúde estimulam a participação, a 

autonomia e a decisão colegiada, que trazem para o serviço novas práticas e 

estabelecem novas relações de trabalho (Silva Junior e Mascarenhas, 2006). 

 Como técnica, o acolhimento é um dispositivo fundamental para a articulação 

dos diferentes saberes presentes numa equipe multiprofissional, essencial para a 

reorganização do processo de trabalho; entretanto, essa mudança não ocorre de maneira 

rápida, dada a lógica de construção verticalizada dos processos de trabalho (Silva Jr e 

Mascarenhas, 2006 e Franco et al, 1999) 

 Na perspectiva da organização de serviços, o acolhimento é visto como um 

projeto institucional que definirá toda a lógica de organização do serviço. De acordo 

com Franco et al (1999), o acolhimento passa a ser a diretriz operacional do serviço de 

saúde, a partir do momento em que o conjunto de ações implantadas garanta a 

acessibilidade universal, o foco no trabalho realizado por uma equipe multiprofissional 

e a qualificação da relação profissional-usuário. 

 Segundo Merhy (1997), há vínculo quando o profissional torna-se referência 

para o usuário, a partir do momento em que se estabelece entre eles uma relação bem 

próxima, em qualquer cenário de atuação, contribuindo para a construção da autonomia 

do usuário. Com a formação desse vínculo, surge automaticamente a responsabilização 
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pelo cuidado em toda a sua cadeia, dentro das possibilidades de intervenção deste 

profissional para acionar os mecanismos possíveis para o atendimento das necessidades 

do usuário.  
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4. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ÉTICAS 

4.1.  O cenário da pesquisa 

 Inaugurado em 2004, o Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo é uma das 5 

unidades de referência terciária para o tratamento de casos de resistência aos 

tuberculostáticos, de tuberculose em situações especiais e de micobacterioses atípicas, 

sendo  sua área de cobertura constituída pelos que compõem a Região Metropolitana II. 

Para os pacientes residentes nesses municípios, a descentralização da rede de assistência 

ao tratamento da TBMDR teve um impacto importante na redução da distância e das 

despesas com transporte, fatores este que poderiam comprometer a adesão ao 

tratamento, visto que inicialmente somente o Centro de Referência Professor Hélio 

Fraga (Curicica/RJ) realizava o acompanhamento dos casos (Freitas et al, 2004). 

 Por ser vinculado ao Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras, este 

ambulatório conta com a estrutura do próprio Instituto para os exames laboratoriais, os 

exames de imagem, as broncoscopias e a assistência farmacêutica, além de contar com 

profissionais experientes no tratamento da TBMDR.  

4.2.  Os participantes da pesquisa 

Para a participação na pesquisa, foram elegíveis todos os pacientes portadores de 

TBMDR pulmonar, em tratamento por no mínimo 30 dias no período de realização da 

coleta de dados (agosto a outubro de 2014), independente da história prévia de 

abandono e sem diagnóstico de coinfecção TB/HIV. 

 Foram convidados a participar da pesquisa todos os profissionais técnicos e 

administrativos lotados na UART, com no mínimo 6 meses de atuação na mesma, por 

ser este considerado tempo mínimo para conhecer a dinâmica do funcionamento da 

unidade e as questões relativas ao acompanhamento dos casos. O convite para 
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participação na pesquisa ocorreu após a apresentação da mesma pelo Coordenador 

Técnico do Ambulatório durante a reunião de equipe mensal com todos os profissionais. 

 A decisão pela inclusão da Direção do IEDTAP como mais uma fonte de dados 

sobre a UART ocorreu ao longo do desenvolvimento da pesquisa, dado o surgimento de 

questões administrativas apontadas tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes. 

 Considerando a dinâmica do atendimento e a organização da rede de assistência 

aos portadores de TBMDR, optou-se pela inclusão dos Coordenadores do PCT dos 

municípios de residência dos pacientes incluídos na pesquisa, para uma melhor 

compreensão dos fatores relacionados à adesão. 

  

4.3. O método e os instrumentos de coleta de dados 

 A partir do marco teórico, que aponta que questões relativas ao serviço, ao 

usuário e ao profissional de saúde interferem na adesão terapêutica, optou-se por 

realizar um estudo de caso único com abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo 

Yin (2005), o estudo de caso é uma forma de investigação empírica sobre um fenômeno 

contemporâneo no seu contexto real, sendo nesta pesquisa, classificado como caso 

único holístico (unidade única de análise). 

 O critério utilizado para a seleção do caso foi ser uma unidade de referência 

terciária para acompanhamento de casos de resistência aos tuberculostáticos, 

possibilitando assim o contato com os pacientes com TBMDR, profissionais com 

experiência na área e o acesso ao sistema de informação. 

A análise de registros e documentos, as entrevistas e a observação não 

participativa constituem as diferentes fontes de evidência e métodos qualitativos que 

podem ser utilizados para a realização de um estudo de caso Yin (2005). Como forma de 

assegurar a abrangência e uma análise mais reflexiva, utiliza-se a triangulação de 
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diferentes métodos propostos a partir da elaboração de uma pergunta de partida clara e 

objetiva (Keen, 2009). Desta forma, a combinação de diversos métodos possibilita uma 

melhor compreensão dos diferentes aspectos de uma realidade e evita o viés de uma 

metodologia única.  

 

 

 

 

A definição do SITETB como fonte privilegiada de informação justifica-se pelo 

fato de que este sistema disponibiliza as informações necessárias para a caracterização 

da UART e para o acompanhamento individual dos casos após a seleção dos mesmos, 

de acordo com os critérios de interesse para este estudo. Outras fontes de informação 

também foram utilizadas, como os registros nos prontuários dos pacientes participantes 

do estudo como forma de complementar a informação obtida pelo SITETB, assim como 

os demais documentos do setor e normas técnicas vigentes para a melhor compreensão 

da organização da assistência. Todas essas fontes de dados secundárias foram 

disponibilizadas pela UART sem prejuízo da rotina do setor. 

A coleta de dados de fonte primária foi realizada com os atores envolvidos na 

pesquisa, através de entrevistas com base em roteiros semi-estruturados  (Anexos 1, 2, 3 

e 4) específicos para pacientes, profissionais da UART e profissionais envolvidos na 

Gestão, realizadas pela própria pesquisadora e posteriormente transcritas pela mesma. 

O roteiro de entrevista semi-estruturada para os pacientes contempla questões 

relativas às condições sócioeconômicas, à história da doença e à opinião do paciente 

sobre o tratamento. Para os profissionais que atuam na UART, o roteiro de entrevista 

apresenta questões relativas à experiência profissional, atuação na unidade, capacitação, 

“Assim, qualquer descoberta ou conclusão de um 

estudo provavelmente será muito mais convincente 

e acurada se baseada em várias fontes distintas de 

informação, obedecendo a um estilo corroborativo 

de pesquisa.” (Yin, 2005. pag.126) 



 

43 

aspectos relacionados à adesão e ao acolhimento. A entrevista com a Direção do IETAP 

teve como objetivo conhecer os aspectos relativos à gestão do serviço, tais como 

recursos humanos, insumos e a manutenção da estrutura. Para as Coordenações 

Municipais do PCT foi enviado, por meio eletrônico, um questionário abordando as 

questões relativas ao funcionamento da rede para assistência a TBMDR, a 

operacionalização do TDO, a concessão de benefícios e aspectos relacionados ao 

abandono de tratamento. 

Para a descrição da estrutura e do funcionamento da UART, foi realizada a 

observação direta em 3 momentos distintos, a partir do roteiro de observação direta 

(Anexo 5) elaborado pela própria autora. 

Além disso, a técnica do diário de campo, realizada ao longo do período de 

coleta de dados,  permitiu o registro de importantes  informações acerca da dinâmica do 

funcionamento da UART e das relações entre os profissionais e entre os profissionais e 

os pacientes, informações essas consideradas relevantes para a compreensão e análise da 

temática em questão. 

Destaca-se a oportunidade que a Autora teve de participar de 4 reuniões conjunta 

PCT/SES, UART e PCT Municipais ao longo do período de realização da pesquisa, o 

que contribuiu para a compreensão do fluxo de atendimento, da responsabilização e das 

dificuldades encontradas pelas equipes em relação ao acompanhamento dos casos. 

  

4.4. Análise dos dados 

 Dada a complexidade de se trabalhar com diferentes fontes de evidência, torna-

se imprescindível a organização inicial de todo o material para proceder à análise 

minuciosa das informações.  De acordo com Gomes (2005), a triangulação dos dados 

representa um desafio por exigir a análise exaustiva e detalhada dos dados qualitativos e 
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quantitativos, que serão posteriormente contextualizados, criticados e comparados, 

possibilitando dessa forma a compreensão da temática em questão. 

 Para a compreensão dos fatores relacionados à adesão foi realizada inicialmente 

a análise descritiva dos dados quantitativos, permitindo desta forma, conhecer o perfil 

dos participantes da pesquisa e a caracterização da UART.  

 Em seguida procedeu-se a análise qualitativa das diversas fontes de informação, 

utilizando-se a análise de conteúdo proposta por Bardin (2008), permitindo a 

identificação das unidades de registro relacionadas às categorias de análise previamente 

definidas com base no marco teórico.  

 O quadro abaixo apresenta o resumo das diferentes fontes de evidências, 

métodos de coletas e análise de dados utilizados para o alcance dos objetivos propostos 

neste estudo. 

Quadro 3 – Objetivos específicos, coleta e análise de dados. 

 

Objetivo Específico Coleta e fonte de dados Análise dos dados 

Descrever a estrutura, o 

funcionamento da URT, o 

perfil de atendimento e 

desfecho dos casos. 

SITETB 

Observação direta do pesquisador 

Análise documental 

Diário de Campo 

Entrevista profissional da URT e 

Gestão 

Análise descritiva 

 

Traçar o perfil 

sociodemográfico e de 

adoecimento dos usuários 

Entrevistas semi-estruturadas 

Análise de prontuário 

SITETB 

Análise descritiva 

Análise de conteúdo 

Conhecer as questões 

relativas à adesão na 

perspectiva dos usuários, 

dos profissionais da URT 

e gestores. 

Entrevistas semi-estruturadas 

Questionário 

Participação reunião bimestral 

 

Análise de conteúdo 

 

4.5. Aspectos éticos 

 A presente pesquisa foi realizada no Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo do 

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras em Niterói/RJ, com a anuência da 
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Direção da Unidade e do Coordenador Técnico, e após aprovação pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro através da Plataforma Brasil 

(CAAAE3128854.3.0000.5243) . Todos os participantes declararam a livre participação 

na pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo 6) após a apresentação da pesquisa e dos esclarecimentos que se fizessem 

necessários, principalmente quanto ao sigilo das fontes de informações e da utilização 

exclusiva dos dados para este estudo, estando prevista a divulgação dos resultados nos 

meios científicos.  

 A realização das entrevistas ocorreu no consultório de atendimento, 

possibilitando a privacidade e sigilo das informações prestadas, nos dias de 

agendamento de consulta, sem nenhum prejuízo para o atendimento do paciente ou para 

a rotina do serviço.  

 

4.6. Revisão de literatura 

Para a revisão de literatura, foram utilizados documentos técnicos da área e 

artigos selecionados através de pesquisa realizada na base de dados LILACS e Medline, 

empregando-se as seguintes palavras chaves: adesão à medicação, acolhimento, vínculo 

e tuberculose resistente a múltiplos medicamentos.   
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Estrutura e funcionamento da unidade de referência terciária  

 A apresentação dos resultados relativos à estrutura física e ao funcionamento da  

UART foi elaborada a partir do roteiro de observação direta e complementada pelos 

relatos dos profissionais e do gestor do IEDTAP.  

 As ações de manutenção e custeio da estrutura do Ambulatório Margareth Pretti 

Dalcomo, assim como a lotação dos profissionais, são de responsabilidade da Secretaria 

de Estado de Saúde, através do IEDTAP, não havendo nenhum repasse de verba 

específico para a UART, exceto aquele representado pelo fornecimento da medicação. 

 Os medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde, através do Centro de 

Referência Professor Hélio Fraga; entretanto, a retirada é de responsabilidade do 

IEDTAP, o que gera transtorno na dinâmica de funcionamento do mesmo pela ausência 

de carro específico para o expediente administrativo.  

 O Ambulatório localiza-se na entrada do IEDTAP, com acesso único, sendo a sua 

estrutura física composta por (a) uma ampla sala de espera; (b) sanitários específicos 

para os pacientes, com divisão por sexo; (c) 2 consultórios para atendimento por  

profissionais de saúde; (d) 1 sala da assistência farmacêutica onde são armazenadas as 

medicações (inclusive as que necessitam de refrigeração) e os materiais de 

procedimento; (e) 1 sala de pré-consulta para a aferição dos sinais vitais e das medidas 

antropométricas, a coleta de sangue e a administração da medicação injetável, além da 

realização de procedimentos de urgência caso necessários; (f) 1 sala para a 

administração, onde ocorre a recepção dos pacientes e onde a equipe realiza os 

procedimentos administrativos inerentes ao funcionamento da unidade, inclusive a 

guarda dos prontuários. 
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 Cabe ressaltar que todos os espaços fechados de atendimento são dotados de 

filtros do tipo HEPA (high efficiency particulate air) e que a sala de espera, por ser um 

espaço aberto, possui ventilação mecânica em fluxo contrário à entrada de ar. Dando 

continuidade à implantação de medidas de biossegurança, foi sinalizada pelo gestor do  

IEDTAP a necessidade de um novo fluxo que permita a entrada separada para 

funcionários do setor. 

 Apesar de o SITETB ser um sistema online, a UART não dispõe de acesso à 

Internet, o que impossibilita a realização da notificação imediata. Desta forma, para não 

comprometer a gestão dos casos e a consequente liberação da medicação, o profissional 

responsável pela inserção da ficha de notificação no SITETB utiliza o espaço de outro 

setor do hospital para realizar o acesso à Internet e inserir os dados no sistema.   

 Embora a UART funcione durante todos os dias úteis da semana no horário de 8 

às 17h, são oferecidos apenas 4 turnos de atendimento médico, disponibilizados em 3 

dias da semana (3ªf à tarde, 4ªf pela manhã e 5ªf pela manhã). A UART tem uma rotina 

interna  instituída, na qual se encontram definidas as atribuições de cada profissional e 

os fluxos para agendamento, solicitação e encaminhamento de exames, e 

acompanhamento dos casos, assim como a previsão de turnos para realização de 

reuniões de equipe e discussão de casos.   

 A UART conta com uma equipe multiprofissional que atua em sistema de escala 

de acordo com a carga horária de cada categoria profissional, estando os profissionais 

distribuídos por todo o horário de funcionamento da unidade, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 

17 horas. Estes profissionais têm vínculos de trabalho diversificados, sendo a maior 

parte deles composta por servidores públicos; contudo, há também profissionais que 

têm vínculo com a Fundação Estadual de Saúde, ao passo que outros apresentam 

vínculo com uma empresa terceirizada especializada em recursos humanos. 
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 Segundo o gestor do IEDTAP, a dificuldade de lotação de outros profissionais 

reflete o déficit de pessoal existente na unidade como um todo; entretanto, ainda 

segundo o gestor, está prevista a lotação de médico e de enfermeiro para a ampliação do 

número de turnos de atendimento e melhor organização da agenda, além da reinserção 

de outros profissionais, como psicólogo, nutricionista e assistente social. Este último 

profissional, embora tenha participado do presente estudo, desligou-se da UART no 

início de 2015. O gestor relata também que a estrutura física precisa ser readequada e 

que a intenção é investir na consulta integrada. Informa ainda que não existe demanda 

reprimida, mas que com a implantação de um novo método de pronto diagnóstico, que 

utiliza a resistência à rifampicina como um marcador da multirresistência, é esperado 

um aumento do número de pacientes em tratamento na UART. Atualmente, a demora 

para a obtenção do resultado da cultura e do TSA funciona como um filtro para a 

absorção da demanda encaminhada pelos municípios. 

 A coleta de sangue é realizada pelos técnicos do laboratório na sala de pré-

consulta e os resultados dos exames ficam disponíveis para a próxima consulta médica. 

Os exames são realizados no laboratório da própria unidade hospitalar, sendo 

encaminhado para o Centro de Referência Professor Hélio Fraga apenas o teste de 

sensibilidade às drogas de 2ª linha.  

 Todos os pacientes são previamente orientados quanto aos procedimentos para a 

coleta do escarro em seu domicílio e a entrega do material no dia da consulta. No 

momento, a UART não possui uma área específica para a coleta de escarro induzido e, 

quando há a necessidade, o mesmo é realizado no setor de broncoscopia localizado no 

prédio principal do IEDTAP. A baciloscopia, tanto do escarro espontâneo quanto do 

induzido, é realizada no laboratório do próprio IEDTAP e seu resultado disponibilizado 

imediatamente para a equipe do ambulatório. 
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 Para a realização de radiografias, os pacientes são encaminhados para o setor de 

radiologia do IEDTAP, porém o trajeto é feito por uma rampa íngreme, o que dificulta o 

acesso dos pacientes em condições clínicas mais precárias. Os demais exames de 

imagem são encaminhados para outras unidades, via central de regulação de vagas, após 

esgotadas as possibilidades de realização desses exames no próprio município de 

residência. Quando há a necessidade de realização de broncoscopia, a mesma é feita no 

próprio IEDTAP mediante agendamento prévio. 

 A disponibilidade de vagas no Ambulatório é definida com base nos turnos de 

atendimento médico, e organizada de maneira a atender em dias e/ou horários distintos 

os casos de TBMDR, XDR, MNT, pós-alta e outras avaliações solicitadas pelos 

municípios para elucidação diagnóstica e de acordo com o município de residência. Esta 

medida visa garantir a biossegurança no atendimento, assim como facilitar o transporte 

naqueles casos em que o próprio município de residência disponibiliza o veículo para 

deslocamento desses pacientes e a retirada de medicação para a realização do TDO. 

 O agendamento é realizado pelo próprio município conforme fluxograma de 

atendimento preconizado pelo PCT Estadual; entretanto, existe uma flexibilidade para o 

agendamento dos pacientes faltosos e para o atendimento dos não agendados, 

principalmente para aqueles identificados como possíveis abandonadores ou com 

história prévia de abandono de tratamento.  

 Recentemente, foram adotadas algumas estratégias visando aumentar a adesão e, 

consequentemente, reduzir os casos de abandono, principalmente no que se refere ao 

papel dos municípios na realização do TDO. Dentre essas estratégias, destaca-se o 

encaminhamento para o PCT Estadual de uma planilha semanal com as informações dos 

atendimentos realizados na semana, indicando a data da próxima consulta e os casos 

faltosos. Essa informação é repassada para os PCTs dos municípios de residência dos 
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pacientes, como forma de intensificar a vigilância desses casos. Destaca-se também a 

reunião bimestral realizada com as Coordenações dos PCTs dos municípios da área de 

cobertura da UART, com a participação do PCT estadual. Esta reunião tinha 

inicialmente como objetivo discutir casos clínicos trazidos pelos municípios ou 

selecionados pelo próprio Ambulatório; recentemente, o escopo da reunião foi ampliado 

de modo a incluir a discussão da adesão ao tratamento, enfatizando-se a 

responsabilidade das equipes do território no acompanhamento dos casos. 

 A presença da assistência farmacêutica no próprio espaço de atendimento facilita 

o acesso dos pacientes à medicação, evita a circulação dos pacientes pelas demais 

dependências da unidade e possibilita que o fornecimento dos medicamentos seja 

gerenciado pelo SITETB. Entretanto, a falta de acesso à Internet prejudica o 

acompanhamento dos casos e o gerenciamento por meio dos relatórios de medicamentos 

e de farmacovigilância. O espaço delimitado para o armazenamento da medicação é 

compatível com o fluxo de atendimento e não há registro de perda de medicamento por 

validade ou atraso no recebimento. Após a notificação do caso no SITETB e sua 

posterior validação, é gerada a dispensação de medicação para 4 meses, incluindo o 

estoque de segurança.  

 Embora a sala de recepção possua televisão e quadro de avisos, estes não são 

utilizados como meios de divulgação de informações e/ou orientações. Nota-se que as 

ações de educação em saúde são realizadas individualmente, principalmente durante as 

consultas médicas e de enfermagem, não sendo a sala de espera empregada como um 

espaço privilegiado para discussão e reflexão através de atividades educativas utilizando 

dinâmicas, projeção de filmes, cartazes e informes. 
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 Na sala de recepção é disponibilizada a urna da ouvidoria para o registro de 

sugestões e reclamações por escrito dos usuários. Não há a informação do horário de 

funcionamento com a escala de profissionais. 

 O gestor do IEDTAP destaca a supervisão realizada pelo PNCT a cada dois anos 

e a estreita parceria com o PCT da SES/RJ, cujo contato direto viabiliza a resolução de 

diversas questões operacionais. Diferentemente da reunião bimestral realizada com os 

coordenadores municipais do PCT, a reunião trimestral com os municípios prioritários, 

incluindo a participação do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, tem como 

objetivo discutir aspectos gerenciais, fluxos e rotinas.  

 

5.2. Perfil dos casos atendidos na unidade ambulatorial de referência 

 Para apresentar a trajetória do perfil de atendimento e a situação dos casos no 

período que vai de 2004 (ano de início das atividades do Ambulatório) até 2014, foram 

utilizadas as informações disponíveis no SITETB referentes aos casos encerrados e em 

tratamento. 

  No período considerado, foram cadastrados 247 casos. Deste total, 207 são 

casos encerrados, sendo 06 de MNT, 03 de XDR, 168 de MDR e 11 de polirresistência, 

05 de monorresistência e 14 de TB.  

 De acordo com os dados da Tabela 1, os 168 casos de TBMDR encerrados 

tinham idades entre 19 e 70 anos, sendo 54 do sexo feminino e 114 do sexo masculino; 

a situação registrada quando do encerramento desses casos foi de 42 abandonos, 51 

curas, 10 falências de tratamento, 1 mudança de diagnóstico, 1 mudança de esquema, 13 

óbitos por tuberculose, 5 óbitos por outra causa e 45 por tratamento completo.  
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Tabela 1- Perfil dos casos de TBMDR encerrados no Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo 

(2004-2014) 

 

Características Nº % 

Sexo 

Feminino 54 32 

Masculino 114 68 

Faixa etária 

18 a 24 anos 17 10 

25 a 59 anos 144 86 

> 60 anos 7 4 

Situação de encerramento 

Abandono 42 25 

Cura 51 30 

Falência do tratamento 10 6 

Mudança de diagnóstico 1 0,5 

Mudança de esquema 1 0,5 

Óbito 13 8 

Óbito por outras causas 5 3 

Tratamento completo 45 27 

          Fonte: Unidade Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo (SITETB, 2014)  

 

 Nos prontuários dos pacientes que abandonaram o tratamento, destaca-se o 

registro de fatores de risco para o abandono ou o uso irregular da medicação, como o 

consumo de bebida alcoólica, a ausência de apoio familiar e a inexistência de vínculo 

formal de trabalho.  

  O exame da evolução do número de casos encerrados como abandono ao longo 

dos 10 anos de atividade da UART revela um aumento a partir de 2009 e, mais 

expressivamente, em 2014 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Casos de abandono registrados no SITETB de acordo com o ano do término do 

tratamento (2004 a 2014) 
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 Fonte: Unidade Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo (SITETB, 2014) 

 

 Como pode ser observado na Tabela 2, dos 40 casos em tratamento no período 

de coleta de dados, encontram-se registrados 03 casos de MNT, 06 de TB, 01 de XDR, 

01 de monorresistência, 04 de polirresistência e 25 de MDR.  Do total de casos de MDR 

em tratamento , 05 foram casos de reingresso após abandono, 14 casos novos e 06 casos 

de outras situações (mudança de esquema, falência ao retratamento ou falência ao 

primeiro tratamento), sendo 8 do sexo feminino e 17 do sexo masculino, com idades  de 

18 a 71 anos ( 2 < 25 anos; 18 com idade entre 25 e 59 anos; 5 > 60 anos).  
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Tabela 2 - Perfil dos casos de TBMDR em tratamento no Ambulatório Margareth Pretti 

Dalcomo  

Características Nº % 

Sexo 

Feminino 8 32 

Masculino 17 68 

Faixa etária 

18 a 24 anos 2 8 

25 a 59 anos 18 72 

> 60 anos 5 20 

Tipo de paciente 

Caso novo 14 56 

Reingresso após abandono 5 20 

Outras situações 6 24 

        Fonte: Unidade Ambulatório Margareth Pretti Dalcomo (SITETB, 2014) 

 

5.3. Os participantes do estudo e seus relatos 

 Participaram do estudo os pacientes e os profissionais de saúde da UART, além 

da Direção do IEDTAP e dos 3 Coordenadores do PCT dos municípios responsáveis 

pela maior parte dos atendimentos de casos de TBMDR.  

 Para a exposição dos resultados, será agora apresentado o perfil dos pacientes e 

dos profissionais da UART; em seguida, será mostrada a análise de conteúdo dos relatos 

de todos os participantes, separadamente, de acordo com as categorias (a) adesão, (b) 

acesso e (c) acolhimento/vínculo e responsabilização, utilizando-se a transcrição de 

trechos dos relatos. 

 

5.3.1 Perfil dos pacientes 

 A seleção dos pacientes foi realizada através do SITETB de acordo com os 

critérios de elegibilidade previamente definidos. Dos 25 casos de TBMDR em 

tratamento no momento da pesquisa, 06 foram excluídos por apresentarem coinfecção 
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TB/HIV e TB extrapulmonar e 01 não compareceu à consulta no período de coleta de 

dados. 

 A Tabela 3 apresenta as informações sobre o perfil dos pacientes em tratamento 

obtidas a partir dos registros no SITETB e complementadas pelos relatos das 

entrevistas. Participaram do estudo 18 pacientes, sendo 05 mulheres e 13 homens, com 

idade média de 47 anos, residentes nos municípios de Niterói (5), São Gonçalo (8), 

Cachoeira de Macacu (1), Araruama (1), Itaboraí (2) e Magé (1), todos com resistência 

adquirida. Treze pacientes eram casos novos; os demais pacientes correspondiam aos 

casos de mudança de esquema, de falência ao retratamento e de reingresso após 

abandono de tratamento para TBMDR.  
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Tabela 3 - Perfil dos pacientes selecionados com TBMDR em tratamento no Ambulatório 

Margareth Pretti Dalcomo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unidade Ambulatório Margareth Pretti Dalcolmo (SITETB, 2014) 

 

 

Características Nº % 

Sexo 

Feminino 5 28 

Masculino 13 72 

Faixa etária 

18 a 24 anos 2 11 

25 a 59 anos 10 56 

> 60 anos 6 33 

Município de residência 

Outros 3 17 

Itaboraí 2 11 

Niterói 5 28 

São Gonçalo 8 44 

Escolaridade  

Ensino Fundamental  (1º segmento) 5 28 

Ensino Fundamental (2º segmento) 9 50 

Ensino médio 3 17 

Ensino superior 1 5 

Ocupação 

Do lar 4 22 

Com vínculo formal de trabalho 3 17 

Sem vínculo formal de trabalho 10 56 

Aposentado 1 5 

Relato do consumo de 

substâncias 

Álcool 9 50 

Tabaco 4 22 

Outras drogas 2 11 
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 Em relação às características socioeconômicas, observa-se a predominância da 

baixa escolaridade e da ausência de renda fixa. Entretanto, metade dos participantes 

relatou contar com apoio de companheiro ou familiar. Durante o tratamento, o consumo 

de bebida alcoólica foi relatado pela metade dos participantes; já o tabaco e outras 

substâncias químicas (maconha e crack), pela minoria. 

 

5.3.2 Perfil dos profissionais 

 No momento da pesquisa, a equipe multiprofissional era composta por 9 

profissionais, sendo 2 pneumologistas, 1 farmacêutico, 1 assistente social, 1 enfermeira, 

1 técnico de enfermagem, 1 auxiliar de enfermagem, 1 agente de saúde pública e 1 

agente administrativo. Cabe frisar que, ao longo da trajetória de funcionamento da 

UART, outros profissionais, como psicólogo e nutricionista, fizeram parte da equipe; 

entretanto, questões administrativas impediram que fosse mantida a lotação desses 

pacientes na unidade. 

 Para fins de participação no estudo, foi excluído o auxiliar de enfermagem, pois 

o mesmo atuava no ambulatório havia apenas cerca de 3 meses e ainda estava em fase 

de treinamento, o que poderia comprometer a sua percepção sobre as questões 

envolvidas no estudo. 

  A maioria dos integrantes da equipe é do sexo feminino. O grupo tem idade 

média de 51 anos e tempo médio de formação de 24 anos; a maioria dos membros tem 

algum tipo de pós-graduação e adquiriu experiência no atendimento aos casos de 

multirressistência ao longo do tempo de atuação no próprio serviço. Dos 8 profissionais 

participantes da pesquisa, apenas 2 atuam no serviço há menos de 2 anos, o que reflete a 

baixa rotatividade de profissionais da equipe. 
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 Do total de profissionais entrevistados, vale ressaltar que apenas um profissional 

não tem formação na área da saúde. Dentre os demais profissionais, um relatou que 

desconhecia a existência da forma resistente da TB até o momento que iniciou suas 

atividades e apenas um havia trabalhado anteriormente em um hospital especializado 

que oferecia atendimento a pacientes com TBMDR. A maioria relatou ter curso pós-

graduação, sendo alguns em área não relacionada à TB.  

 Apenas dois profissionais relataram ter frequentado atividades de capacitação 

sobre resistência aos tuberculostáticos e/ou adesão, com destaque para a capacitação 

realizada a cada 2 anos pelo Ministério da Saúde, ficando a cargo dos mesmos a 

responsabilidade de repassar as informações e capacitar os demais membros da  UART.  

 

5.3.3 – As categorias de análise segundo o tipo de participante  

5.3.3.1 – Adesão 

a) Pacientes 

 O conhecimento sobre a doença e o seu tratamento contribui para que o paciente 

compreenda melhor a conduta que deverá ter frente às diferentes situações que poderá 

vivenciar, seja no contexto familiar ou profissional, seja com relação ao próprio 

tratamento. Destaca-se, nos relatos dos pacientes entrevistados, o desejo de seguir o 

tratamento de modo a alcançar a cura com esse mesmo tratamento. 

 

 

“Minha força de vontade em primeiro lugar.” (Pac. 2) 

 

“Eu quero ficar bom desta vez, quero voltar pra casa e ficar 

com meus filhos.” (Pac. 5) 
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 Ao responderem sobre a doença que atualmente se encontra em tratamento na 

UART, a maioria informou ser a tuberculose, sem fazer qualquer menção ao tipo ou à 

gravidade. Poucos pacientes empregaram o termo multirresistente ou alguma expressão 

que denotasse a gravidade da doença. Apenas um informou inicialmente que sua doença 

era uma pneumonia; entretanto, ao ser abordado sobre seu conhecimento prévio da 

tuberculose, indicou ser esta a doença de que é tratado na UART. 

 

 

 

  

  

 O fato de não utilizarem a denominação multirresistente pode estar relacionado a 

uma forma de comunicação sobre a gravidade da doença inadequada para o nível de 

compreensão do paciente, ou até mesmo, à ausência dessa informação durante a 

abordagem dos profissionais envolvidos no tratamento.  

  O conhecimento sobre a tuberculose é comum entre os pacientes deste estudo; 

entretanto, a possibilidade de a doença evoluir para formas graves era pouco conhecida 

ou mesmo desconhecida até a abertura do quadro de multirresistência. 

 

  

 O conhecimento sobre a possibilidade de cura foi relatado por quase a totalidade 

dos pacientes, sendo este resultado associado ao cumprimento do tratamento durante 

todo o período, com ênfase na responsabilidade do paciente em realizar a tomada dos 

“É pneumonia, não é isso? O Sr. já ouviu falar de 

tuberculose? Eu já ouvi falar das 2 partes, porque eu tenho 

uma experienciazinha, porque infelizmente, se eu não me 

engano, é a 3ª vez que  estou em tratamento.” (Pac. 11) 

 

“Tuberculose da braba mesmo.” (Pac. 18) 

 

“Tuberculose, mas não sei que ponto é também.” (Pac. 17) 

 

 

“Já tinha ouvido, mas não acreditava que fosse dar esse 

problema todo.” (Pac. 14) 
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medicamentos conforme prescrição, além da adoção de outras medidas como repouso, 

alimentação e mudança do estilo de vida, medidas essas incluídas nas orientações 

fornecidas pela equipe de saúde. Um dos relatos aponta a “rigidez” do tratamento, 

entendida neste contexto pela necessidade de tomada de medicação em horários 

definidos, o comparecimento mensal às consultas na unidade de referência terciária e a 

realização do TDO no município de origem. 

 Apesar da gravidade do quadro e da complexidade do tratamento da TBMDR, 

houve um relato sobre a confiança em que o avanço tecnológico e a realização de 

pesquisas favoreçam o desenvolvimento de medicamentos e métodos de diagnóstico e 

acompanhamento essenciais à cura da doença. 

  

 Apenas um relato mencionou dúvidas em relação à cura da doença, 

possivelmente relacionadas ao quadro prolongado e com evolução desfavorável, e 

reforçadas pela informação de um familiar (que reside no exterior e também tem 

tuberculose) de que a doença não tem cura.  A paciente que fez este relato não soube 

informar qual tipo de tuberculose o familiar apresenta e nem o tipo de tratamento que o 

mesmo realiza. 

 

 

  

 A experiência vivenciada num tratamento anterior pode influenciar o 

comportamento do paciente durante um novo episódio da doença, seja na percepção dos 

sinais e sintomas, na busca da assistência ou até mesmo no cuidado em relação ao 

“Eu acho que pela pesquisa e pela tecnologia que hoje existe, 

os médicos garantem que sim.” (Pac. 10) 

 

“Eu achava que sim, só que a minha irmã veio da França e lá 

diz que é incurável, portanto ela lá tem uma carteirinha de 

incapaz e de doença crônica, e tem 2 salários mínimos em 

euros. E eu fico preocupada com isso, pois dizem que não tem 

cura. E eu conheço várias pessoas que tiveram mas não a 

resistente, e curou.” (Pac. 1) 

 

“Já tratei, mas o remédio não fez efeito, usei por 6 meses. 
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tratamento. Quando abordados quanto à realização de tratamento prévio para TB, todos 

os pacientes informaram ter um ou mais tratamentos anteriores para a tuberculose 

sensível a todas às drogas. 

 Em relação ao tratamento anterior, 4 pacientes relataram abandono motivado por 

uso de drogas, álcool e outras práticas que comprometiam o uso da medicação de 

acordo com o esquema prescrito, além da falta de apoio familiar. 

 

 

 

 

 

 Os relatos destacam, além do abandono de tratamento, o uso irregular da 

medicação que compromete a evolução do tratamento podendo levar ao 

desenvolvimento de resistência a alguma droga do esquema de medicamentos para a 

multirresistência. Os principais motivos alegados para o uso irregular foram a 

depressão, o alcoolismo, a grande quantidade de medicamentos e a falta de apoio da 

equipe de saúde. 

 

 

 

 

 Quanto ao diagnóstico de resistência, alguns relataram que o mesmo se deu ao 

longo do tratamento, cuja evolução clínica desfavorável foi compatível com o resultado 

“Já tratei antes por 2 vezes. Mas eu não concluí o tratamento. 

Na 1ª vez (2006) eu parei faltando 2 meses e parei por causa 

da droga (crack), e na 2ª em 2010, novo tratamento por 6 

meses e parei por causa da bebida e farra.”(Pac. 6) 

 

“Quem falar que consegue sozinho tá mentindo, 

principalmente quem gosta de beber, de cigarro, quem gosta 

de viagem, de bagunça mesmo.” (Pac. 18) 

 

 

 

 

“Eu vacilei mesmo, porque todos os 2 tratamentos que eu tive 

antes foi por relaxamento da minha parte. (...) eu usava o 

remédio certo, mas tinha esse vacilo no final de semana que 

eu queria beber...mas agora eu não faço mais isso 

não...quando era 5ª feira ou 6ª feira, eu parava de tomar o 

remédio e só voltava na 2ª feira.” (Pac. 11) 
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de resistência aos tuberculostáticos diagnosticada pelo TSA; outros, entretanto, 

contaram que o diagnóstico de resistência foi feito no 2º episódio de TB, tendo sido de 

cura a condição de encerramento do tratamento anterior.  

 

 

 

 

 Em relação ao tratamento em uso à época deste estudo, vários aspectos merecem 

destaque, como a complexidade do esquema medicamentoso e seu uso prolongado, a 

recomendação da tomada de medicação supervisionada, o aparecimento de efeitos 

adversos, o comparecimento mensal à unidade de referência terciária, o deslocamento 

para realizar o tratamento e o impacto do diagnóstico de uma doença grave. Entretanto, 

diversas situações da vida diária, do contexto social do paciente e da rede de assistência 

podem interferir na realização do tratamento adequado e, consequentemente, na cura. 

 A ocorrência de efeitos adversos foi relatada por mais da metade dos pacientes, 

porém a grande maioria referiu que a adoção de medidas terapêuticas e demais 

orientações para o manejo destes efeitos foram eficazes, de modo que a completude do 

tratamento não foi comprometida. No grupo estudado, apenas um paciente relatou que a 

severidade do quadro culminou com a sua internação hospitalar; já outro relatou durante 

a entrevista a intenção de abandonar o tratamento.  

 

 

“Eu tratei até 6 meses num posto lá perto de casa, mas era 

tuberculose resistente e aí eu fui para a unidade e de lá me 

transferiu pra cá.” (Pac. 2) 

 

“Sim, tratei quando eu tinha 33 anos em Itaboraí por 9 meses 

e fiquei curado. A segunda eu tratei em SG e não teve 

resultado e me enviaram pra cá. Tratei 6 meses, mas o 

remédio não foi suficiente para combater a doença.”(Pac. 8) 
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 Quanto à realização do TDO, de acordo com os registros no SITETB e o relato 

dos pacientes, pouco mais da metade realiza a tomada da medicação supervisionada 

pela equipe da atenção básica, sendo também relatadas a administração e supervisão dos 

medicamentos por colateral ou vizinho. O tratamento diretamente observado é uma 

estratégia eficaz na redução do abandono; entretanto, dependendo da organização da 

atenção em cada município e da distância entre a residência do paciente e a unidade de 

saúde onde o TDO é ministrado, a realização do TDO pode tornar-se problemática.  

 Poucos foram os casos em que estas dificuldades tomaram um vulto maior, mas 

a ocorrência de depressão e a falta de vontade do próprio paciente em seguir o 

tratamento foram apontadas como fatores importantes para a não adesão. Houve o relato 

de insegurança de um paciente quanto ao uso adequado da medicação em virtude da 

falta do TDO e da grande quantidade de medicamentos.   

 Através dos relatos, observa-se que existem várias modalidades de execução do 

TDO. Em alguns casos, o paciente entrega toda a medicação dispensada pela unidade de 

referência terciária para a unidade de saúde responsável pelo TDO.  Em outros casos, a 

medicação fica com o próprio paciente, que leva a dose diária da tomada para a unidade 

de saúde supervisionar a administração do medicamento. Apenas um paciente relatou 

ausência de equipe de TDO na região de residência.  

 

 

 

 

 

“Eu tive coceira e dores nas articulações, mas falei com o 

médico e está tudo bem.”(Pac. 9) 

 

“Sinto dificuldade de usar o medicamento, não dá vontade de 

usar mais, eu vou passar isso para a Doutora, pois tem 

momentos que eu tenho me sentido mal, me atacado o fígado, 

dor no estômago... isso eu vou falar para ela hoje.” (Pac. 11) 
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  A desmotivação do paciente e o uso das medicações, principalmente a 

injetável, foram apontados como condições desfavoráveis para a continuidade do 

tratamento. É interessante observar o relato de pacientes que percebem a desmotivação 

nos demais e atuam como “aconselhadores” na sala de espera da UART. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “Lá eles acompanham, mas não tem consulta. Eu só vou lá 

para verem que eu estou tomando o remédio, e tomo a injeção 

lá também. A medicação eu levo e eu vou ao posto todos os 

dias para tomar a medicação na frente deles.” (Pac. 4) 

 

“O remédio não falta, eu nem levo pra casa que é para não 

ter esquecimento. Eu levo daqui e já deixo no posto, e vou 

todos os dias lá para tomar. De 2f a 6f eu tomo lá, e aí ela me 

dá o remédio de sábado e domingo.” (Pac. 5) 

 

“Eu tenho uma vizinha que é enfermeira que aplica as 

injeções. Eu só fui a primeira vez no Posto, pra levar os 

papéis que o médico mandou. Lá eu só pego a seringa porque  

aqui vocês não dão. E nem vou mais lá. Os outros 

medicamentos eu tomo (...)   Não faz TDO no (...), eles 

ficaram de fazer uma visita lá em casa para conhecer a 

pessoa que aplica” (Pac. 15) 

 

 

“Já pensei em abandonar muitas vezes... ninguém é igual a 

ninguém. Tive vizinhas que ficaram boas com 3 meses, com 5 

meses (...) O 1º tratamento foi de 6 meses, esse eu estou 

esperando com calma, pedindo a Deus!” (Pac. 1) 

 

“As pessoas tinham que se tocar, porque se eu não me amar e 

querer que aquilo acabe bem, não há outra pessoa vai me 

puxar .... como eu escuto de muitos ali  na sal de espera: eu 

vou abandonar o tratamento --  e aí eu chamo num canto e 

digo -- rapaz você vai abandonar o tratamento que já está 

meio caminho andado? Amanhã ou depois você ter começar 

tudo de novo... injeção...  Eu às vezes até procuro jogar um 

pouco no psicológico deles, para parar para pensar... aí tem 

alguns que... mas eu acho que tem que ver a vontade da 

pessoa.” (Pac. 12) 
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 A medicação injetável foi por alguns considerada a etapa mais difícil do 

tratamento, não só por exigir alguém mais para realizar o procedimento, mas, 

principalmente, pela dor causada pelas  aplicações. 

 

  

 Outro fator citado relacionado ao abandono foi a ausência de apoio familiar e a 

fragilidade ou ausência dos laços familiares. 

 

 

 

 

 O diagnóstico de uma doença acarreta as mais variadas repercussões no 

cotidiano de um indivíduo, em decorrência do acometimento físico inerente à própria 

doença, o impacto na capacidade produtiva, a interferência com as atividades de lazer e 

o isolamento social. No caso da TBMDR, tais consequências são decorrentes não só do 

próprio quadro clínico da doença, mas também dos possíveis efeitos adversos da 

medicação que, em grau variável, requerem a adoção de medidas terapêuticas e de 

manejo clínico. 

 Por ser uma doença transmissível, muitas vezes o indivíduo acometido pela 

tuberculose sofre o estigma e o preconceito com que a sociedade vê a doença. Alguns 

relatos revelam a preocupação do próprio indivíduo em não transmitir a doença, 

adotando para isso, todavia, medidas inadequadas de precaução, como a separação de 

“Fiquei meio apreensivo, porque eu sou solteiro, minha mãe é 

falecida, sou filho único e vivo só... fiquei apreensivo de passar 

mal e não ter ninguém para acudir, mas ...”  (Pac. 12) 

 

“Minha família me apoiou muito. Minhas filhas, principalmente 

sempre vêm comigo, e eu ainda tinha que pagar a passagem 

dela. Todos os dias elas iam me ver.” (Pac 7) 

 

“eu só sinto bastante dor, porque a minha medicação é 

injetável. A minha pele já está bem magoadinha, sangrando 

bastante e está doendo muito mais do que doía as primeiras, e 

como vou ter que tomar mais, vai doer muito mais.” (Pac. 5) 
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utensílios ou a auto-exclusão do convívio social. Mudanças no estilo de vida são 

realizadas, principalmente, no que tange ao comportamento de vida social.  

 No grupo estudado, os problemas apontados referiram-se ao impacto emocional 

que a doença causa, fazendo com que os indivíduos assumam uma posição de 

isolamento pela falta de interesse de participar do meio social ou por sentirem uma 

rejeição total ou um afastamento imposto pelos demais. Neste último caso, o estigma e 

preconceito ainda estão presentes, apesar das campanhas de educação em saúde 

veiculadas nos diversos meios de comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro aspecto importante é a perda da capacidade produtiva, que tem impacto 

tanto na questão financeira quanto na dependência de cuidados prestados por terceiros. 

“Mexeu um pouco comigo, fiquei muito triste... deprimida.” 

(Pac. 13) 

 

“O fato de ter essa doença não afetou minha vida, só mudei 

algumas coisas (...) a vida é uma só, se a gente não cuidar 

dela, a gente vai perder e não vai ter como recuperar (...).” 

(Pac. 7) 

 

“Muita coisa ... eu notava que as pessoas quando  falavam 

comigo, recuavam de mim, entendeu? Eu não tenho coragem 

de ir a lugar nenhum. Eu vou num mercado e já acho que 

todo mundo tá me olhando e eu tenho vontade de chorar. 

Isso me trouxe muita tristeza... eu sei que se fosse um câncer 

seria pior, mas não seria contagioso. Foi o fim da minha 

vida.” (Pac. 1) 

 

“Eu não comento isso com gente de fora... tem muita gente 

perto de casa que nem sabe que eu tô doente. O interesse é 

meu de me cuidar. Minha família me apoia.” (Pac. 17)  

 

“As pessoas são meio preconceituosas ainda, aí olham 

assim e perguntam (...) e eu nunca digo que é a 

multirresistente. Eu falo que eu tenho tuberculose, quase 

ninguém sabe o que é, mas tem sempre alguém que 

pergunta.” (Pac. 15) 
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  Apesar de afirmarem ter conhecimento sobre a forma de transmissão da 

doença, um aspecto que nos chamou a atenção foi a adoção de medidas equivocadas 

para romper a cadeia de transmissão intradomiciliar. Ainda é marcante a ideia de 

contágio via objetos de uso pessoal. 

 

 

 

 

b) Profissionais 

 

Neste estudo de caso, os profissionais, em sua maioria, entendem a adesão ao 

tratamento como o resultado do envolvimento da equipe, dos pacientes e dos familiares, 

e ressaltam o papel fundamental da equipe no esclarecimento de todo o processo de  

adoecimento, reabilitação e cura. Compreendem que a vontade do paciente em se tratar 

e responder bem ao tratamento é expressa não só pelo uso correto da medicação, mas 

também pelas mudanças que o paciente promove em seu estilo de vida e na redução de 

sua exposição a fatores que podem comprometer a saúde. Apenas um relato expressou a 

ideia de adesão na perspectiva da obediência ao tratamento prescrito. 

“Mudou no trabalho, hoje não tenho força.” (Pac. 5) 

 

“Isso atrapalhou um pouco, eu queria jogar futebol, eu corria 

... e parei, por causa da respiração.” (Pac. 3) 

 

“A vinda dela foi totalmente diferente da outra, essa eu 

emagreci... fiquei no osso mesmo. Eu tinha dificuldade para 

trabalhar... eu tinha pegada com o saco de cimento de 50kg. Eu 

trabalhava, mas com cansaço, sem força para carregar o 

material ... eu sentia isso.” (Pac. 10) 

 

“Eu passei a me preservar mais, me mantendo mais em casa, 

mesmo dizendo que não precisava mais, eu mantenho minha 

xícaras, talheres, tudo o mais separado. Mas não sei se tem 

algum inconveniente, eles já falaram que não, mas eu não (...) 

por questão minha mesmo, faço questão de separar.” (Pac. 14) 
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Os profissionais enfatizam o papel da equipe de saúde como apoiadora do 

processo de adesão ao tratamento, através da realização de ações educativas, da oferta 

de atendimento por uma equipe multiprofissional e da pactuação do tratamento, 

mostrando ao paciente que a equipe está disponível para ajudá-lo, dada principalmente a 

complexidade do tratamento. 

 

  

 

  

  

 Percebe-se, através dos relatos, uma grande preocupação com o abandono de 

tratamento, que pode ocorrer em qualquer fase do tratamento e que leva os profissionais 

à formulação de questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 “(...) toda e qualquer estratégia que a gente possa tentar junto 

ao paciente, conscientizá-lo de que ele é portador de uma 

doença que tem tratamento, e que ele tome consciência e 

assuma o tratamento dele, depende de nós para orientação, 

mas muito mais dele, pois é a vida dele que está em jogo.” 

(Prof. 7) 

 

“Tem os que abandonaram e voltaram, e levaram a sério 

porque viram a morte por um fio, e tem os que ficam 

abandonando, e tem os que estão bem, mas com uma melhora 

resolvem se dar alta e não chegam a concluir o tratamento. 

Assim... 16º mês de tratamento e não concluem.” (Prof. 5) 

 

“Nós temos pacientes usuários de drogas, o que é muito difícil 

de lidar, pois são pacientes que abandonam qualquer tipo de 

tratamento... crack e tal. E a gente ainda não sabe ainda bem 

porque, mas o nosso número de abandono realmente nos 

últimos 3 anos aumentou bastante.” (Prof. 4) 

 

 

 

 

“Adesão é a capacidade que o paciente tem de entender e 

efetuar o tratamento.” (Prof. 4)  

 

“(...) a responsabilidade do tratamento é dele, mas estamos 

aqui para ajudar e orientar, mas tudo depende mais dele.” 

(Prof. 3).  

 

“Adesão à medicação seria o paciente aceitar e fazer uso da 

forma correta até o final do tratamento.” (Prof. 1) 
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 Entretanto, nota-se que existe uma divergência de opiniões sobre a magnitude do 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Também foi citado o uso irregular da medicação, que pode estar relacionado à 

dificuldade de entendimento do esquema de medicamentos, ao consumo de bebida 

alcoólica, à não compreensão sobre a gravidade da doença ou à melhora dos sintomas 

após o início do uso dos medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alguns pacientes iniciam o tratamento emocionalmente fragilizados, pois 

entendem que a gravidade da doença atual é reflexo do seu comportamento em relação 

ao tratamento prévio ou, até mesmo, porque ouviram de outras equipes de saúde  que 

são eles os culpados pela falha do tratamento anterior. 

 

  

“Em alguns pacientes eu cheguei a pedir para trazer o que 

tinha de comprimido em casa (...) e a gente vê que o paciente 

tomou 1 comprimido ao dia ao invés de 3, porque ele não 

entendeu a receita.”(Prof. 8) 

 

 “Alguns casos de um tempo pra cá estão se afastando, mas dá 

para contar nos dedos (...) acho que o abandono não é 

significativo.” (Prof. 2) 

 

“Percebemos que mudou muito o perfil do abandono. 

Praticamente nos 2 primeiros anos era abandono zero e agora 

o índice de abandono é muito alto.” (Prof. 4). 

“nas palavras do paciente: é castigo, eu tô com a tuberculose 

pior por culpa minha que eu abandonei... isso porque falaram 

isso para ele. Muitas vezes é a Unidade que diz isso: viu o que 

aconteceu? Você foi parar de usar a medicação!” (Prof. 8) 

“Existe abandono, mas mais ainda a má adesão. Os que 

abandonam são os que residem em área de risco ou são 

psiquiátricos ou dependentes químicos, que vivem nas ruas ou 

às vezes estão fugidos da comunidade. Agora por falta de 

entender a consulta, por baixo nível de escolaridade e a 

demência alcoólica, é mais comum o uso irregular da 

medicação. Alguns se tornam XDR.” (Prof. 8) 
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 O estigma e o preconceito relacionados à tuberculose também podem ter 

impacto no equilíbrio emocional do paciente. O paciente pode ser rejeitado por seu 

círculo social e até mesmo dentro de seu próprio núcleo familiar, onde a rejeição pode 

expressar-se pela adoção de medidas inadequadas para evitar o contágio intradomiciliar, 

mesmo após as orientações da equipe de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 O TDO é reconhecido como uma excelente estratégia para garantir a adesão ao 

tratamento. Porém, vários profissionais relataram a recusa de alguns pacientes em 

realizar o TDO na sua área de cobertura, seja indo até a própria Unidade de Saúde ou 

mediante a visita do agente comunitário de saúde, como forma de evitar o seu 

reconhecimento como portador de uma doença grave ou muitas vezes associada a um 

comportamento de risco. 

 Apesar dos esforços realizados pelas campanhas nacionais sobre a tuberculose, 

um profissional destacou a pouca visibilidade dada à TBMDR nessas campanhas, o que 

geraria, tanto para a população como para alguns profissionais de saúde, um 

desconhecimento sobre essa forma da doença.  

 

 

 

“... alguns chegam aqui com medo de pronunciar a palavra 

tuberculose” (Prof. 7) 

 

“... um paciente que vem acompanhado de um familiar e este 

lhe diz que tem que separar talher, separar copo. E você olha 

para o paciente e o vê acuado.” (Prof. 7) 

 

“Teve um paciente que chegou a chorar comigo, pois teve um 

vizinho que o viu entrar aqui, e ele pediu que se alguém viesse 

aqui perguntar sobre ele, que eu falasse que ele era meu 

amigo.” (Prof. 5) 



 

71 

 

 

 

   

  Presente no depoimento de todos os profissionais, a dependência química 

merece destaque como um dos fatores que mais contribuem para o abandono, pois 

favorece a perda dos laços familiares, do vínculo empregatício e do comprometimento 

com o tratamento, chegando em alguns casos a levar o paciente a viver em condições 

desfavoráveis e até mesmo em situação de rua.  

 

 

 

  São comuns, entre os usuários de drogas e os alcoólatras, a fragilidade ou o 

rompimento dos laços familiares. Essas situações são percebidas pela dificuldade de 

realizar contato com a família em caso de abandono, pois em muitas das vezes o 

endereço fornecido está desatualizado ou o próprio familiar não tem conhecimento de 

onde o paciente reside atualmente, o que, em alguns casos, dificulta a localização do 

paciente. Neste grupo de pacientes, também é comum a resistência em continuar ou 

retomar o tratamento. 

 

 

 

 

 

“A maioria é usuário de drogas, eu não tenho percebido que o 

abandono se dá pela questão sócioeconômica, mas sim pelo 

fato de ser usuário de drogas, o que dificulta muito o 

tratamento.” (Prof. 6) 

 

“Porque quando a gente faz o curso (...) pra gente é só a 

tuberculose sensível, não existe a multirresistente. Eu nunca 

escutei sobre isso na vida (...) nem na formação e nem no 

estágio (...) Eu fico imaginando o povo! Para os pacientes 

também é uma surpresa, os pacientes não conhecem a 

tuberculose resistente... É porque nas campanhas só se fala da 

tuberculose simples.” (Prof. 2) 

 

“o paciente fornece um endereço e não é aquele endereço, eles 

vão procurar e o paciente não quer fazer o tratamento, ou é um 

contato da família, mas esse laço já está muito deteriorado e a 

família também desconhece. Esse perfil de paciente está muito 

difícil de adesão (...) tem a mãe que não vê o filho há 2 ou 3 

anos, não tem aquela estrutura ali para unir..” (Prof. 4) 
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 Merece destaque, no relato dos profissionais, a presença de desemprego ou 

vínculo informal de trabalho entre os pacientes, o que gera uma insuficiência de renda 

para cobrir as despesas com moradia, alimentação e com o próprio tratamento. 

 No que tange à adoção de outras estratégias para fortalecer a adesão ao 

tratamento, um relato propõe a internação para todos os pacientes como medida para o 

alcance da completude do tratamento, o que se contrapõe às diretrizes do PNCT. Outro 

sugere, para os pacientes usuários de drogas (principalmente o crack), a internação 

hospitalar ou em abrigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A articulação com outras instâncias da saúde e demais setores também foi 

apontada como ação importante para favorecer a adesão, através de políticas públicas de 

garantia e ampliação dos direitos sociais e de combate à questão da drogadição. 

 

  

 

 

  

“Eu acho que a gente está tentando firmar essa estrutura, onde 

a base é a base geográfica para monitorar o tratamento do 

paciente, mas eu acho que antes disso, o mais importante na 

verdade é que não existe tratamento de tuberculose 

desconectado da questão social, da questão política nesse setor 

da sociedade. Então acho que a luta contra a drogadição, pela 

melhora das condições de vida das pessoas, influencia 

diretamente nessa questão, nesse resultado.”(Prof. 4) 

“Desde que eu vim aqui, a minha opinião é que se 

favorecesse a internação desse paciente. É um nº pequeno de 

pacientes, nós temos em torno de MDR com XDR em torno de 

trinta e poucos pacientes hoje, porque já teve menos. Eu 

sempre defendi que se estruturasse uma Unidade, essa daqui 

ou qualquer outra, com a finalidade de oferecer uma 

internação para todos esses pacientes, para você garantir o 

tratamento, a adesão, o rápido "socorro" aos pacientes que 

tivessem uma reação adversa mais grave e culminando com a 

cura do paciente e o corte na transmissão.” (Prof. 1) 

 

 “(...) precisa melhorar os trâmites para internação para os 

casos de usuários de drogas (crack), medidas judiciais para 

possibilitar a internação, muita burocracia, dificuldade de 

abrigos ou vagas para internação” (Prof. 3) 
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 Outro aspecto abordado é a composição da equipe, principalmente a necessidade 

do psicólogo, tanto para o suporte aos pacientes psiquiátricos, dependentes químicos e 

alcoólatras, como também para trabalhar com a equipe as questões interpessoais e uma 

melhor abordagem com os pacientes.  

 

 

 

c) Gestores dos PCTs municipais 

 Os municípios compartilham com a UART o acompanhamento dos casos de 

TBMDR, através das unidades de referência secundária e da atenção básica (unidade 

básica de saúde, estratégia de saúde da família ou programa médico de família), 

mediante a adoção de diversas ações para possibilitar a conclusão do tratamento.  

Fatores como uso de drogas, envolvimento com violência, transtornos psiquiátricos, 

ausência de vínculo familiar, baixo poder aquisitivo e ineligibilidade para a concessão 

dos benefícios da assistência social também são apontados pelos municípios como 

desafios para a cura da TBMDR. 

 Nos municípios que participaram do presente estudo, as equipes são compostas 

por predominantemente por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente 

comunitário de saúde e assistente social, sendo relatado apenas por um município a 

presença de psicólogo. 

 

“Nós tínhamos uma psicóloga que estava propondo a 

utilização de dinâmicas para trabalhar as questões relações 

interpessoais, mas ela saiu e não houve tempo para 

implementar.” (Prof. 7) 

“ Então de alguma maneira tem que se tentar políticas sociais, 

políticas de inclusão que não sejam só ... para melhorar a 

condição dessa pessoas, e políticas de combate às drogas 

também, porque  isso é uma coisa muito séria...”(Prof. 4) 
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5.3.3.2 – Acesso 

a) Pacientes 

 Quanto ao acesso, a maioria não relatou dificuldade em realizar o tratamento, 

pois consideram que o acesso à medicação gratuita é o essencial para a realização do 

tratamento. Dado o contexto socioeconômico desses pacientes, observa-se que a 

aquisição de quaisquer medicamentos (inclusive aqueles utilizados no tratamento dos 

efeitos adversos) pode representar um impacto importante no orçamento familiar,. 

  

  

  

 Não houve ausência de medicação para o tratamento nos casos avaliados, tanto 

no tratamento atual quanto no anterior; contudo, houve alguns relatos sobre demora na 

entrega dos resultados de alguns exames e no fluxo de encaminhamento. 

 Dentre os pacientes que relataram abandono prévio de tratamento, um apontou a 

dificuldade em prosseguir o tratamento na unidade onde realizava o segundo tratamento 

por questões relacionadas ao tráfico de drogas.  

 

 

 

 Apesar de receberem orientação quanto aos benefícios sociais disponíveis 

(benefício de prestação continuada e passe livre), a demora na autorização ou a 

dificuldade para dar entrada foram apontados como motivo de não recebimento por 

alguns entrevistados. Em relação ao passe livre, a grande maioria não aciona este tipo de 

“(...) e eu nessa época me tratava no (...), mas como tinha esse 

negócio de facção eu não pude ficar mais lá, estavam atrás do 

meu filho. E eu não pude voltar mais pra lá para continuar o 

tratamento.”(Pac. 6) 

 

 

 

 

 “O remédio é de graça (...).” (Pac. 3) 

 

“... a minha dificuldade era a dor no estômago e eles aqui me 

davam o omeprazol ou ranitidina. Agora é que não estão 

dando mais ...”(Pac. 10) 
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benefício, ou quando o recebe, relata que o número de passagens disponibilizadas não é 

suficiente para o deslocamento para todos os dias de tratamento. No grupo estudado, 

apenas 2 pacientes  informaram receber atualmente o benefício de prestação continuada.  

 

 

 

 

   Houve um relato sobre a dificuldade de identificar locais para aplicação 

da medicação fora da unidade de saúde e de obter informações a respeito de outras 

unidades que poderiam ser acionadas em feriados ou em caso de não funcionamento em 

horário integral ao longo de toda a semana. 

 

 

 

 

 Em virtude da extensão da área de cobertura da UART, alguns pacientes relatam 

dificuldades no deslocamento para realizar a consulta mensal no Ambulatório, seja 

devido à ausência do passe livre, seja pela insuficiência do número de passagens para os 

deslocamentos, inclusive em sua área de residência. Alguns municípios adotam a 

estratégia de disponibilizar um carro próprio para realizar este deslocamento; entretanto, 

os pacientes queixam-se de que este mesmo veículo faz a rota para outras unidades de 

saúde, o que muitas vezes faz com que o paciente espere por várias horas após o 

término de sua consulta. Outra questão frequentemente apontada, é o trâmite 

administrativo para a emissão do passe livre, fazendo com que alguns pacientes 

desistam de dar prosseguimento a tal solicitação. Desta forma, arcam com as despesas 

de transporte, o que tem impacto no orçamento familiar, principalmente para aqueles 

“Eu não posso andar muito e principalmente sozinha. As 

injeções pararam semana passada, e o problema é ter que ir 

todos os dias lá para tomar o remédio. Dessa vez eu não 

penso em parar o tratamento (...) mas só me deram 8 

passagens por mês... eu tenho que ir todos os dias.”(Pac. 13) 

  

 

“Eu tomava as injeções no Posto de Saúde lá no (...), mas lá 

às sextas-feiras não tinha. Aí eu vinha aqui na sexta-feira e 

tomava aqui. E quando tinha algum problema de feriado que 

aqui também ficava fechado eu recorria ao (...). O único 

problema foi só identificar os locais para tomar as injeções, 

mas o restante foi tranquilo.” (Pac. 14) 
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que não possuem renda fixa mínima para a subsistência ou para aqueles que não 

possuem renda fixa e apresentam acometimento da capacidade física para o trabalho 

devido ao quadro da doença. 

 O passe livre é visto como um grande benefício; entretanto, o número de 

passagens concedidas  não é compatível com a real necessidade do paciente, seja para o  

deslocamento para a realização do tratamento na unidade de referência ou para o TDO.  

 

 

 

  Alguns relatam que a gratuidade do transporte foi concedida pela questão 

da idade e não pela doença, apresentando algumas restrições de circulação em algumas 

linhas de ônibus. 

 

  Apesar de conhecerem o direito de pleitear o benefício, alguns pacientes 

optaram por não acionar os mecanismos sociais disponíveis, pois alegam demora nos 

trâmites administrativos. A dificuldade para a obtenção do passe livre foi relatada tanto 

para o encaminhamento realizado pelo próprio município como no realizado pela 

UART.  

 

  

  Outra situação relatada foi a falta de um comprovante de residência para 

dar entrada no pedido do benefício. 

 

“Eu tenho passe de idoso, só carro de 2 portas. De uma porta 

só não passa, e aí eu tenho que pagar. Eu acabo gastando para 

vir pra cá”. (Pac. 17) 

 

“Só tenho o INSS, o transporte eu não consegui ainda. Ela 

preencheu o papel, pois só colocaram 10 passagens, mas eu 

preciso para todos os dias... eu venho pagando direto! Esse 

recurso é só para lá. Para vir aqui eu não tenho esse vale... eu 

conto com a ajuda do meu filho.”(Pac. 14) 

“Eu já tentei ir atrás, a assistente social já me deu o papel para 

o transporte e para receber....e eu fui mas ficam me mandando 

de um lugar para o outro e aí eu desisti. O cartão do transporte 

é só levar o papel e a foto, mas eu também desisti”. (Pac. 3) 
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 Outra possibilidade de deslocamento citada foi o transporte realizado pelo  

próprio município; entretanto, a descontinuidade da prestação deste tipo de benefício 

afeta a dinâmica de vida dos pacientes que realizam tratamento fora da municipalidade, 

e eles acabam necessitando acionar outros mecanismos para o deslocamento até a 

unidade de tratamento. Por outro lado, este tipo de benefício traz como desvantagem o 

tempo gasto por este paciente para o deslocamento, considerando que a rota é para 

atender a todos os pacientes. Em alguns casos, o paciente aguarda muito tempo após o 

término da consulta. 

 

 

 

 

  

 O benefício de prestação continuada (BPC) concedido, pelo motivo da doença 

atual, não é recebido por nenhum dos pacientes entrevistados. Alguns informaram que 

deram entrada e ainda aguardam a resposta. 

 Um município relatou o fornecimento de auxílio alimentação como uma das 

estratégias para o fortalecimento da adesão, entretanto, nenhum paciente informou 

receber cesta básica ou vale alimentação.  

“Não falta nada, só o vale transporte. A assistente social daqui 

me deu uns papeis, só que eu já fui várias vezes, e me pediram 

comprovante de residência no meu nome. Eu tenho que mudar a 

luz, mas a moça não aceitou fazer isso. Não resolvi nem o passe 

livre e nem o “encostamento”. (Pac. 6) 

 

“Eu venho pra cá com o carro da Prefeitura (...) quando tem 

carro, eu tenho que sair de casa às 4h da manhã para poder 

pegar o carro às 5h. E quando tem só uma pessoa eles nem 

botam mais carro (...). Agora o meu médico é 14h e eu hoje eu 

tenho cartão de ônibus. Da minha casa para a rodoviária de 

Araruama são 16 Km e eu vou de bicicleta (...) eu saindo daqui 

agora só chego em casa às 22h. Se eu dependesse do carro da 

Prefeitura eu ia sair às 4 h e ficar aqui o dia todo esperando a 

consulta às 14h. Aí tem que esperar a VAN que traz todo mundo 

e ainda vai para o Rio, e na volta ficar esperando.”  

 

“Eu venho de carro do Município uma vez por mês.” (Pac. 4) 
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 Em dois depoimentos, o fato de o Ambulatório ser uma unidade de referência 

para o tratamento da TBMDR é apontado como a condição  necessária para o 

seguimento do tratamento, associado à oferta de medicamentos. Outro relato destaca o 

fato de a equipe ser multiprofissional, disponibilizando em um mesmo local 

profissionais de diversas categorias que podem ser acionados no dia da consulta. 

 

 

 

 

  

 

 Destaca-se o depoimento de um paciente quanto à ampliação do número de 

turnos de atendimento médico para todos os dias da semana, nos 2 turnos de 

atendimento.  

 

b) Profissional 

 A maior parte do pacientes atendidos no ambulatório possui condição 

sócioeconômica desfavorável, com vínculos empregatícios frágeis, e necessitaria de um 

ou mais tipos de benefício durante o tratamento.  

Cabe à equipe identificar tais necessidades e tentar criar condições que 

favoreçam a realização do tratamento, orientando e encaminhando o paciente para a 

concessão do passe livre e do benefício da seguridade social (INSS ou BPC), e 

articulando-se com a unidade básica de saúde e com a família.  

“Não, antigamente ganhava cesta...mas cortaram. Eu me 

aperto e compro meu leite, banana, agrião...” (Pac. 17) 

 

 

“Talvez uma ampliação aqui do atendimento, atendimento a 

semana toda.” (Pac. 14) 

 

“(...) aqui tem todos os parâmetros para fazer um bom 

tratamento. Porque aqui é um referencial... isto faz a diferença 

e como faz! Consigo fazer todos os exames. A consulta é 

agendada certinho. Tenho todas as medicações.” (Pac. 02) 

 

“(...) lá não tem assistência nenhuma! Aqui tem médico, 

enfermeiro, assistente social, psicólogo (que saiu). Aqui você 

sai de uma sala com o médico e vai para a outra falar com a 

assistente social. Lá em (...) se vc quiser falar com a assistente 

social, vc tem que ir para (...) distante 18 km e chega lá e não 

consegue nada.”(Pac. 7) 
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 Para o enfrentamento da questão da adesão ao tratamento, os profissionais 

apontam a dificuldade do acesso aos benefícios sociais. 

 

 

 

 

 A dificuldade de acesso a este tipo de benefício e a irregularidade de sua 

manutenção durante o período de tratamento interferem negativamente na adesão. 

Entretanto, quando o paciente está comprometido com o tratamento ou existe apoio da 

família ou de qualquer outra rede social, este não é considerado como fator principal 

para o abandono.  

 Embora seja um grande problema para a continuidade do tratamento, o 

transporte representa, muitas vezes, uma dificuldade maior para a realização do TDO do 

que para o deslocamento mensal até o ambulatório de referência terciária. 

 

 

 

 

 

   

 

  A violência é, na atualidade, um problema em várias localidades, chegando a 

impedir a circulação do paciente pelo território por causa do poder paralelo. Muitas 

“eu faço uma entrevista e identifico em quais necessidades o 

serviço pode atuar (...) atualmente os pacientes já chegam com 

documentação, mas antes não era assim (...).” (Prof. 6) 

 

“Temos pacientes aqui, extremamente carentes que conseguiram 

entender e aderir, e concluíram o tratamento sem problema. E já 

tivemos pacientes com situação financeira mais favorável, mas que 

não tinham apoio familiar, tinham outras questões que 

atrapalhavam mais a adesão do que essa questão financeira. Acho 

que isso atrapalha no acesso e na regularidade das vindas, mas 

observamos que muitos vêm andando, de bicicleta emprestada do 

vizinho. Se ele entende a importância do tratamento dele... temos 

um paciente que pedala 40 min, de SG até aqui, com a bicicleta 

emprestada do vizinho, não tem condição nenhuma, mas ele tem 

um nível de entendimento sobre a doença dele e tem o apoio 

familiar da mãe.” (Prof . 6) 

 

“O auxílio transporte, hoje não é fácil. Eles sentem isso, não 
existe um apoio social (cestas básica), e tem casos que 

passam dificuldade....” (Prof. 2) 
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vezes, o próprio envolvimento com o tráfico de drogas o impede de fixar residência na 

área ou de se locomover na comunidade. 

 

 

 

 

  Apesar de contar com uma equipe multiprofissional, a UART não oferece 

atendimento diário com todos os profissionais. A ampliação tanto dos turnos de 

atendimento quanto da composição da equipe teria efeitos significativos, 

respectivamente, para a garantia da assistência aos usuários em situações de ausência de 

algum profissional e para o atendimento às demandas de saúde mental e nutrição. 

 Entretanto, a existência de apenas 2 consultórios é vista por alguns profissionais 

como um obstáculo para a ampliação da equipe, pois apesar de estes espaços ficarem 

ociosos em alguns turnos durante a semana, o ideal seria oferecer o atendimento pela 

equipe multiprofissional em um único dia, dada a distância que muitos pacientes 

percorrem até a unidade. 

 

 

 

 

 

 A dinâmica de organização da rede municipal de atendimento aos portadores de 

TBMDR e as dificuldades encontradas pelos serviços que atuam no território foram 

apontadas por alguns profissionais como obstáculos para o alcance das metas de cura e 

de abandono. Em alguns casos, a grande rotatividade da equipe local e da gerencial 

compromete a execução apropriada do PCT municipal. 

 

“Os que abandonam são os que residem em área de risco ou 

são psiquiátricos ou dependentes químicos, que vivem nas ruas 

ou às vezes estão fugidos da comunidade.” (Prof. 8) 

“A composição da equipe não permite a serenidade do 

funcionamento, em período de férias e licenças.” (Prof. 7) 

 

“Outra questão que eu acho que poderia melhorar é o 

espaço físico, o fluxo, pois eu na 5ª feira eu não tenho sala 

para atender.” (Prof. 6) 
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c) Gestores do PCT municipal 

 Os coordenadores informaram que, como a maior parte dos pacientes possui 

vínculo informal de trabalho, ocorre a perda da fonte de renda durante parte do período 

da doença, tanto pela condição clínica quanto pela presença de efeitos adversos que 

possam comprometer sua capacidade laborativa.  

 Desta forma, a ausência de um suporte financeiro é uma realidade vivenciada 

pela maioria dos pacientes. A dificuldade de concessão do passe livre, tanto para o 

deslocamento para realizar o acompanhamento mensal na UART, quanto para realizar o 

TDO dentro do próprio município de residência, afeta significativamente o orçamento 

familiar destes pacientes e foi relatada por todos os gestores municipais. 

 Apenas um município informou o fornecimento de cesta básica e a existência de 

um grupo de adesão realizado mensalmente como estratégia de fortalecimento da 

adesão. Outro gestor municipal relatou a ausência do benefício da alimentação desde 

2013; entretanto, acrescentou que o mesmo já está em processo de licitação.  

  Outra questão apontada por um dos municípios foi a dificuldade para 

disponibilizar nas unidades a ministração da medicação injetável. Informa que estão 

sendo realizadas ações de capacitação e sensibilização dos profissionais, além da 

organização do fluxo da unidade para receber estes pacientes. 

5.3.3.3 – Acolhimento, vínculo e responsabilização 

a) Pacientes 

 A supervisão da tomada da medicação é uma estratégia importante para a 

adesão; todavia, a ausência da visita domiciliar da equipe de saúde responsável pelo 

TDO foi relatada por um paciente e este fato teve associação com o desfecho de 

abandono no primeiro tratamento. 
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 O desconhecimento de que um novo quadro de TB possa acometê-los após o 

sucesso de um tratamento anterior interfere no equilíbrio emocional destes pacientes e, 

no momento em que isso ocorre, o apoio da equipe de saúde é fundamental para 

fortalecer a adesão ao tratamento. Tal desconhecimento pode estar relacionado à falta de 

divulgação, pelos serviços de saúde e também pelos diversos meios de comunicação, de 

informações sobre a ocorrência de formas mais graves da doença e sobre a possibilidade 

de recidivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto ao comparecimento às consultas de acompanhamento, observa-se que 

embora a URT organize previamente a agenda para o atendimento aos pacientes, existe 

a flexibilidade de encaixe de consulta, principalmente para os casos considerados de 

risco para o abandono. No presente estudo, todos os pacientes admitiram facilidade para 

o reagendamento de consultas ou para atendimentos não agendados. 

 

“Eu dizia  --  eu vou jogar isso fora -- e saía para beber. O 

pessoal da equipe médica não ia me ver. Quando eu parei o 

remédio e comecei a beber a cervejinha eu falei pra minha 

mulher ... tô desanimado, querendo dar febre.” (Pac. 17) 

“Nunca pensei em abandonar, pois morro de medo de internar 

de novo! O médico me explicou tudo, ele conversa comigo, 

todo mês eu falo com ele. Se eu já passei mais de um ano 

tomando injeção e remédio (...) mas não me arrependo não, 

pois eu vi o que eu sofri a primeira vez, meus filho e netos 

precisando de mim. Se eu soubesse como era, eu teria me 

tratado direito.” (Pac. 6) 

 

Eu não esperava adoecer novamente dessa mesma doença... 

mas doença não dá na pedra, não é mesmo?  (Pac. 8) 

 

“Eu não sabia que ela podia voltar... não levei fé... não 

acreditei. Eu já tinha ouvido falar porque meu irmão teve há 

muitos anos... mas nunca me liguei que eu podia pegar isso 

também. Fiquei boba de ter pego. Eu tive uma vizinha em 

frente a minha casa que teve.” (Pac. 13) 
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 A participação ativa do paciente no processo de tratamento foi apontada em 

vários momentos pelos pacientes como ponto fundamental para o sucesso do 

tratamento. Entretanto, algumas situações que permeiam o cotidiano desses pacientes 

foram relatadas como barreiras à continuidade do tratamento. Alguns pacientes 

sinalizaram a importância da equipe da UART na adoção de estratégias de 

fortalecimento dessa participação, trabalhando as vulnerabilidades e a baixa auto-estima 

dos mesmos. 

 

 

 

 

 

b) Profissionais 

 Embora o acolhimento não esteja instituído formalmente na UART, os 

depoimentos demonstram  que a equipe compreende o acolhimento como uma condição 

necessária para a adesão ao tratamento.  

 

  

 

 

 “ (...) de lá pra cá eu já faltei, mas eu venho depois, e sou 

atendido mesmo fora da agenda, eu pensei que só fossem 

marcar para outro dia.” (Pac. 18) 

 

“Se eu falto eu ligo ou às vezes eu venho andando. Quando tá 

marcado às 14 h eu saio de casa às 8h e venho a pé ... venho 

devagarinho, mas chego, eu moro lá no Salgueiro, não tenho 

dificuldade nenhuma, só tenho falta de ar... não aguento nem 

varrer a casa. (Pac. 6) 

 

 

“...as pessoas aqui são maravilhosas, isso me ajudou muito! Eu 

tinha uma depressão que eu não conseguia fazer nada.” (Pac. 1) 

 

“Da 1ª vez (....) eu tava sozinho e aí eu sumi, mas eles andaram me 

procurando. Aqui tem esse negócio de bom, mesmo que a pessoa vire 

as costas, eles vão atrás e resgatam. E conseguiram me achar e eu 

comecei a fazer o tratamento e de lá pra cá eu já faltei, mas eu 

venho depois, e sou atendido mesmo fora da agenda, eu pensei que 

só fossem marcar para outro dia.” (Pac. 18) 

“Não, isso é de cada um, não existe uma normatização sobre 

isso não.” (Prof. 8)  

 

“É preciso ter uma boa relação com o paciente, tentar fazê-lo 

entender a importância de fazer o tratamento sem interrupção 

e usar todos os medicamentos. É a forma que o paciente tem de 

aderir ao seu tratamento.” (Prof. 4) 
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O aumento do número de casos de abandono, a dificuldade de realização do TDO 

pelos municípios e o uso irregular da medicação por parte de alguns pacientes trouxe a 

necessidade de uma maior articulação com os PCTs municipais, através de um espaço 

de discussão dos casos e das dificuldades da adesão ao tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Através do relato dos profissionais, foi possível notar que tanto as orientações do 

serviço acerca da flexibilidade da agenda e da realização de contatos com os pacientes 

que faltam, quanto a escuta de questões para além da queixa da doença, expressam a 

preocupação no estabelecimento do vínculo com estes pacientes. 

 

 

 

  

 

 

 Somente após esgotar todas as alternativas para retorno do paciente ao 

tratamento, o abandono é registrado no SITETB pela equipe como desfecho.  

“(...) temos o cuidado de escutá-los, e a paciência, o que aliás 

é para tudo na vida. Os médicos são sem comentários! Se o 

paciente chega aqui com alguma dificuldade, nós vamos pelo 

menos tentar sanar, ver o que a gente pode fazer. Em algumas 

situações são coisas mais delicadas, e os pacientes chegam 

aqui desabafando... chorando. Situações que você nem 

imaginava, independente da doença. Porque às vezes a 

tuberculose se torna secundária, pois sabem que o tratamento 

está dando certo... são outras questões...” (Prof. 2) 

 

“O PCT SES fala muito sobre isso, o paciente com TBMDR 

ele é morador do seu município, é da rua da sua cidade, onde 

você vai ter outros casos de MR se não atender bem esse 

paciente. Às vezes o município tem 2-3 pacientes, se para nós 

são trinta, para cada município são 3...tem municípios que 

tem 15 outros 10, mas outros 1 caso. Então por que não ter 

um olhar especial para esse paciente?” (Prof. 8) 

 

“(...) é a presença dele sempre no ambulatório, tomando 

sempre os remédios, dividindo com a equipe as dificuldades. 

Nós somos responsáveis por isso.” (Prof. 5)  

 

“O atendimento é importante, mas o paciente perceber que eu 

estou aqui, que ele pode contar comigo é muito importante, 

mas a responsabilidade do tratamento é dele.” (Prof. 3) 
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 Alguns relatos indicaram que o não comparecimento à consulta pode ocorrer por 

outros motivos que não aqueles ligados ao consumo de álcool ou outras drogas, mas 

também pela dificuldade financeira para o deslocamento, a própria condição clínica, a 

ausência de estrutura familiar que permita a vinda de um acompanhante no dia da 

consulta ou a presença de alguém para ficar com os filhos e, ainda, a questão da 

violência no território de residência.  

 

   

  

 A equipe multiprofissional é apontada como um importante dispositivo para o 

acolhimento. Embora o autor de um relato questione a não discussão sobre o 

acolhimento como prática de organização do serviço, esse mesmo autor reconhece que 

os profissionais se envolvem para acolher e criar esse vínculo. 

 

 

 

  

 

 

 

 Capacitações e reuniões de equipe foram apontadas por um profissional como 

ações necessárias para melhorar o enfrentamento das dificuldades que estes pacientes 

trazem e que influenciam na adesão ao tratamento.  

“com a equipe completa a gente consegue dar um acolhimento 

muito melhor, quando está faltando alguns profissionais que 

são importantes. Esse 1º acolhimento, ele sentir que a equipe 

está preocupada com ele e tentar ajudar ele da melhor forma 

possível, dentro das nossas possibilidades.” (Prof. 3) 

 

“Não discutimos acolhimento. Tentamos fazer isso a cada 

atendimento, existe essa visão, de acolher e fidelizar esse 

paciente aqui. Disponibilizamos o telefone, sabe que pode ligar 

fora do horário de atendimento dele (...)”(Prof. 8) 

 

“(...) porque eles faltam por falta de dinheiro ou outra situação 

qualquer, mas avisam e são remarcados”. (Prof. 2) 

 

“O abandono aqui se dá de fato com 2 meses. Aqui entramos 

em contato para saber o que está acontecendo, e tentamos 

envolvê-los de novo. Eles perdem a consulta, mas aparecem 

para pegar a medicação. (Prof. 2)”  
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 Apesar da sua importância, poucos profissionais apontaram a adequação da 

linguagem utilizada na abordagem dos pacientes com TBMDR como algo relacionado à 

adesão. 

c) Gestores dos PCTs municipais 

 

 Os municípios organizam a busca de casos faltosos a partir das informações 

enviadas pela UART sobre o comparecimento às consultas. As Equipes da atenção 

básica  realizam o contato telefônico ou a visita domiciliar. Nas áreas sem cobertura 

pela estratégia de saúde da família ou do programa médico de família, a busca de casos 

faltosos é realizada pela própria equipe da unidade de referência secundária. 

 A coordenação do PCT municipal também realiza o monitoramento dos casos 

junto às unidades de referência secundária e participa das reuniões bimestrais com a 

presença do PCT da SES/RJ e profissionais da UART. 

 Um dos gestores municipais relatou um caso de dificuldade na 

operacionalização do TDO em razão da negativa do paciente em aceitar a visita 

domiciliar dos agentes comunitários de saúde e da incompatibilidade entre o horário 

da equipe para a realização da tomada supervisionada de medicamentos e a 

disponibilidade do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Precisaríamos ter mais reuniões e capacitações (...) 

movimentos de sensibilização para compreender as 

dificuldades desses pacientes, como por exemplo, a 

agressividade de alguns pacientes.” (Prof. 7) 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A partir da análise das diferentes fontes de evidência utilizadas para a realização 

deste estudo de caso, observa-se que a estrutura física e de funcionamento da UART 

não representam barreiras para o acesso ao tratamento, mas comprometem o fluxo das 

ações do serviço e acarretam um maior tempo de espera para o atendimento.  Uma 

estrutura de serviços de saúde com pré-condições adequadas tem maior possibilidade de 

apresentar melhores resultados (Vuori, 1991; Brasil, 2011; Frias, 2010). Estudos de 

avaliação de programas e serviços de saúde sugerem que a disponibilidade e a 

adequação dos recursos, bem como o acesso ao conjunto de ações e serviços  oferecidos 

aos pacientes podem interferir na realização do tratamento (Oliveira, 2014; 

Mascarenhas, 2003; Wendling, 2012). Embora seja uma realidade comum a muitos 

serviços, a demora para atendimento por vezes associada  à forma de organização do 

serviço, é vista pelos usuários como um fator de desmotivação e insatisfação com o 

serviço (Lafaiete, 2011; Cunha e Vieira da Silva, 2010).  Num estudo realizado sobre a 

satisfação dos usuários do PCT do município do  Rio de Janeiro, as dimensões 

acessibilidade/conveniência, ambiente físico e disponibilidade de recursos  foram as que 

geraram os menores índices de satisfação (Portela, 2014). 

  Algumas medidas foram tomadas  para viabilizar as condições de 

funcionamento; entretanto, outras ainda  exigirão esforços por parte da gestão, visto o 

esperado aumento da demanda de pacientes. Nesse sentido, tanto a ampliação da equipe 

como o aumento da demanda poderão exigir uma reformulação da dinâmica de 

funcionamento da unidade, com abertura de novos turnos e a possibilidade de 

implantação de outras modalidades de atendimento. Lima et al (2001), num estudo 

realizado sobre abandono de tratamento da tuberculose, apontam que os usuários do 

serviço de saúde avaliaram positivamente a presteza no agendamento da primeira 
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consulta, na solicitação de exames e  na dispensação de medicação,  mencionando como 

referências negativas a demora e fila grande para o atendimento. 

 A disponibilidade de realização de exames nos próprios locais de atendimento e 

a possibilidade de acesso à equipe multiprofissional estão associadas à adesão (Souza, 

2009; Portela, 2014). No presente estudo, o fácil acesso às consultas, à medicação e aos 

exames disponibilizados no próprio IEDTAP  foram citados por pacientes e 

profissionais como aspectos importantes para a realização do tratamento. Porém, cabe 

ressaltar que no decorrer deste estudo houve também a desvinculação do assistente 

social da UART sem que houvesse a entrada de outro profissional, o que pode ter tido 

impacto negativo no atendimento das questões sociais. Por vezes, a necessidade de 

fracionar a dispensação da medicação acarreta o deslocamento do paciente até a UART 

fora dos dias de consulta; tal deslocamento e a dificuldade de  acesso aos medicamentos 

para minimizar ou sanar alguns dos efeitos adversos do esquema  medicamentoso foram 

apontadas como um problema pelos pacientes 

 A garantia das condições para a realização do tratamento, principalmente numa 

população socialmente vulnerável, requer  o aprimoramento dos mecanismos de 

concessão de benefício de transporte para atender as necessidades de deslocamento que  

porventura venham a existir durante  o período do tratamento. Estudos apontam que o 

gasto com transporte tem um impacto significativo  sobre o orçamento familiar, estando 

este por vezes já comprometido com outras necessidades ou até mesmo  inexistindo 

(Palha, 2012; Mazzei, 2003).  

 O encaminhamento dos pacientes pela unidade de referência secundária 

encontra-se bem definido e foi possível perceber uma boa articulação entre a UART e a 

Coordenação dos Programas de Controle da Tuberculose dos municípios da área de 

cobertura. Atualmente, a UART consegue absorver o número de casos de TBMDR 
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encaminhados pelas unidades de referência secundária; entretanto, esta realidade poderá 

ser alterada com a recente implantação, na rede de assistência à tuberculose, do método 

de diagnóstico por testagem rápida molecular (TRM). Porém existem dificuldades para 

o acesso a outros níveis de complexidade, como exames e consultas com especialistas 

fora da UART, e para a internação hospitalar na própria unidade, devido às condições 

de biossegurança. A dificuldade em acessar serviços mais complexos é observada não 

só no tratamento da tuberculose, como também para as demais questões de saúde 

(Mascarenhas, 2003; Spedo, 2010, Oliveira, 2014; Pires, 2010; Cunha, 2010). Desta 

forma, o desafio da integralidade também se apresenta para a assistência à tuberculose, 

e a realidade de muitos municípios é a existência de um vazio assistencial (Brasil, 2014)  

 No caso estudado, a ampliação  da equipe de modo a que ela tenha a composição 

mínima preconizada pelas diretrizes internacionais e nacionais  é percebida como 

necessária pela equipe e pela gestão do IEDTAP para  que sejam mais bem abordadas 

questões   que interferem na adesão, dado o contexto socioeconômico da maioria dos 

pacientes. No momento, com a saída de diversos profissionais, sem a devida reposição, 

a equipe incompleta tem dificuldade em lidar com algumas questões comumente 

apresentadas pelos pacientes. Além disso, há dificuldade do acesso do paciente a outras 

categorias profissionais na sua área de residência. Este cenário, presente em outros 

serviços, configura-se como uma fragilidade para a adesão (Santos, 2007; Wendling, 

2012). De acordo com o estudo realizado por Souza (2009), o alcance do maior 

percentual de adesão (≥ 85%)  ocorreu nas unidades que possuíam uma equipe de saúde 

completa. A participação da coordenação  da UART e da gestão do IEDTAP nos 

diferentes espaços de discussão sobre a rede de assistência aos portadores de 

tuberculose resistente permite o fortalecimento da articulação entre os diferentes níveis 

de serviço e a identificação dos entraves para a continuidade do tratamento. 
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 A equipe  da UART apresenta uma baixa rotatividade de profissionais, 

permitindo assim a formação de um corpo técnico com experiência no tratamento 

tuberculose resistente, o que difere da maioria dos serviços da rede básica dos 

municípios que encaminham os pacientes para tratamento na unidade. Entretanto, 

destaca-se a necessidade de capacitação permanente desta equipe, não só em relação ao 

tratamento clínico como também na abordagem de outros fatores relacionados à adesão, 

o que não  vem acontecendo para a maior parte dos profissionais. Vários são os fatores 

que geram  alta rotatividade de profissionais. Medeiros (2010), num estudo sobre a alta 

rotatividade de profissionais na Estratégia de Saúde da Família,  apontou como 

principais fatores a precarização do vínculo de trabalho, a fragmentação da formação, o 

estilo de gestão autoritário, a ausência de vínculo com a comunidade e as más condições 

de trabalho.  

  O perfil socioeconômico dos pacientes foi similar ao encontrado na literatura e 

não difere daquele comumente observado em portadores de tuberculose sensível e nos 

casos de abandono de tratamento (Vieira, 2007;Vieira, 2011; Sripad, 2014; Mendes e 

Fensterseifer, 2004; Costa, 2012; Braga, 2012; Bergel e Gouveia, 2005). Em alguns 

casos, a condição clínica inviabiliza a atividade laborativa, gerando o comprometimento  

do orçamento familiar, que, somado aos custos decorrentes do tratamento,  agrava ainda 

mais a situação econômica destes pacientes, sendo responsabilidade da equipe  acionar 

os dispositivos  de amparo social existentes. Em situações de vínculo informal de 

trabalho, conforme descrito num estudo de cunho qualitativo sobre a adesão ao 

tratamento na população de baixa renda moradora na comunidade de Manguinhos (Rio 

de Janeiro, RJ), as dificuldades físicas e financeiras foram agravadas pela perda do 

emprego (Ferreira, Engstron e Alves, 2012). 
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 Os benefícios sociais  disponíveis, embora representem dispositivos favoráveis à 

adesão, não foram obtidos pela maioria dos pacientes. Em relação ao benefício para a 

alimentação, nenhum paciente relatou  recebê-lo, embora um município afirme fornecer 

cesta básica. Esses achados  vão ao encontro  de estudos que apontam, além da 

dificuldade  para acessar os benefícios  com base nos critérios definidos para os 

mesmos, a irregularidade durante o tempo de tratamento (Mazzei, 2003; Lafaiete, 2011; 

Sripard, 2014; Vieira, 2011). 

  Embora tenham recebido o encaminhamento por parte dos profissionais, 

inclusive  laudo médico, percebe-se um desestímulo em acionar estes benefícios devido 

aos trâmites administrativos que muitas vezes acarretam deslocamentos sem 

resolutividade. Nos achados de Queiroz (2010), é citado o desestímulo devido à 

descontinuidade da disponibilidade dos benefícios e a frustração causada pelo não 

recebimento dos mesmos. No presente estudo, embora o relato de um profissional possa 

sugerir a existência de uma atitude de desinteresse por parte dos pacientes,  o que os 

doentes percebem nesta situação é a presença de mais um obstáculo  à obtenção de seus 

direitos.   O passe livre é frequentemente obtido, porém muitas vezes em quantidade 

insuficiente para os deslocamentos necessários durante o tratamento. A 

incompatibilidade entre o número de passagens  concedidas e a real necessidade do 

paciente para realizar seu tratamento  é descrita também em outros estudos, podendo 

comprometer o dinheiro reservado para a satisfação de  necessidades básicas (Villa, 

2012; Palha, 2012). Num estudo realizado em Salvador, Souza (2009), descreve que 

todas as unidades de referência fornecem vale transporte aos pacientes inseridos no 

PCT, entretanto não aborda a questão da regularidade do fornecimento do benefício e 

nem a sua adequação ao número de consultas. 
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 No presente estudo, observa-se que experiência negativa  num tratamento 

anterior  influencia a atitude frente ao novo tratamento, gerando maior empenho do 

paciente para a obtenção da cura. A equipe deve estar atenta para utilizar essa situação 

como um canal para o diálogo e a orientação,  acionando  os diversos mecanismos  de 

favorecimento  da adesão. Nesse contexto, um dos mecanismos que necessita ser revisto 

é a forma de comunicação utilizada pelos profissionais de saúde e demais meios de 

comunicação que divulgam as ações para o controle da tuberculose, considerando que 

os pacientes entrevistados relataram desconhecer previamente a existência de formas 

graves da doença. Apesar dos investimentos em campanhas de divulgação para alertar a 

população sobre a tuberculose, o conhecimento não é universal e, por vezes, os 

pacientes expressam um entendimento equivocado. Estudos realizados em  Itajaí (SC) e 

em 5 municípios do Rio de Janeiro, descrevem que cerca de 80% dos pacientes 

entrevistados relataram  ter conhecimento prévio sobre a tuberculose   (Costa, 2012; 

Cortezi e Diva, 2006) o que se contrapõe ao achados de Mendes e Fensterseifer (2004), 

onde  a falta de entendimento por parte dos pacientes sobre a gravidade da doença e a 

importância do tratamento foi  apontada como motivo de abandono.   

 No grupo de pacientes aqui estudados, fatores  como  a duração e a 

complexidade do tratamento, a presença de efeitos adversos, a distância a ser percorrida 

para realizar o tratamento na UART e a ausência de benefícios sociais, a princípio, não  

foram motivos para abandono. Entretanto, considerando o tempo de tratamento  da 

TBMDR, o somatório dos mesmos ou ainda, a permanência destes nos diferentes 

momentos da vida e fases do tratamento destes pacientes, podem transformar-se em 

motivação para o abandono e/ou irregularidade no tratamento. Estudos apontam como 

principais fatores para o abandono do tratamento da tuberculose a baixa escolaridade, o 

abandono prévio, o alcoolismo e aspectos socioecononômicos (Silva, 2013; Silva 2014; 
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Mendes e Fensterseifer, 2004; Bergel e Gouveia, 2005); entretanto,  outros fatores 

relativos ao paciente e aos serviços de saúde também são apontados como dificuldades, 

podendo desta forma, potencializar a fragilidade da adesão ao tratamento.  

 A violência, uma realidade comum em algumas comunidades, também foi 

apontada como um obstáculo ao acesso. Paula e Aguiar (2013), num estudo realizado 

com pacientes que abandonaram o tratamento, descrevem  a violência não apenas como 

barreira para  a continuidade do tratamento por parte dos pacientes, mas também como 

um fator impeditivo para o deslocamento das equipes de saúde no território.  

 A realização do TDO, embora reconhecida como uma estratégia de 

fortalecimento da adesão ao tratamento, apresenta dificuldades na implementação 

englobando fatores relativos ao comparecimento dos pacientes às unidades como a 

dificuldade estrutural e operacional, além daquelas relacionadas à violência. No que se 

refere ao acompanhamento no território, a equipe da UART relata que a grande 

rotatividade de profissionais e de coordenadores do PCT em alguns municípios acarreta 

a necessidade contínua de articulação e treinamento para as equipes, e compromete o 

vínculo e a responsabilização da equipe. Essa situação também foi descrita por Sá 

(2011), numa avaliação da implantação da estratégia TDO na Paraíba, tendo como 

fragilidades a resistência dos profissionais  em reorganizar a rotina  de modo a inserir as 

atividades da supervisão da tomada de medicação, a descontinuidade dos cargos de 

coordenadores do PCT e do pessoal técnico, a significativa rotatividade dos 

profissionais da ESF e a falta de qualificação profissional.  Por outro lado, foi 

enfatizada por um dos coordenadores municipais do PCT a necessidade de um maior 

empenho da equipe da UART no diálogo com a unidade de atenção básica, pois esta  

pode produzir informações importantes  acerca do contexto de vida  dos pacientes. 

 



 

94 

 Os fatores individuais merecem atenção especial da equipe para identificar nas 

entrelinhas as queixas e as dificuldades trazidas pelos pacientes, principalmente aquelas 

relativas  ao consumo de álcool e outras drogas, muitas das vezes  omitidas ou não  

verbalizadas claramente. Num estudo de revisão integrativa da literatura sobre fatores 

associados ao abandono do tratamento da tuberculose sensível, Chirinos e Meirelles 

(2011) descrevem entre outros, a associação do consumo diário de álcool com o 

abandono de tratamento. Embora em menor proporção, o uso de drogas ilícitas merece 

atenção dada a mudança do perfil das drogas atualmente consumidas e o impacto que o 

uso do crack causa na organização familiar desses pacientes. 

 Uma situação apontada pelos entrevistados, mesmo sem questionamento 

específico, foi o preconceito sofrido na comunidade ou no núcleo familiar, o que pode 

ser mais intenso em se tratando de uma forma resistente. Outros estudos apontam a  

questão do preconceito, estando este associado ao isolamento adotado por muitos 

pacientes, e verbalizado com mais facilidade pelas mulheres solteiras (Paula e Aguiar, 

2013;Vendramini, 2002; Queiroz, 2010). Depoimentos denunciando a preocupação em 

ser reconhecido e discriminado  como doente de tuberculose na comunidade também 

foram observados no estudo realizado em Ribeirão Preto por Palha (2012).  Entretanto, 

no presente estudo, através do relato e da própria observação direta foi possível 

identificar profissionais que demonstram preconceitos em relação a outras questões que  

não as relacionadas à doença. 

 Observa-se que as estratégias de pactuação, de acolhimento e vínculo 

desenvolvidas  pela equipe da UART frente aos fatores individuais e aos relacionados 

ao tratamento se aproximam mais do conceito de adesão na perspectiva do termo 

adherence; entretanto,  são necessárias a capacitação permanente e a ampliação da 

discussão com a equipe e com os gestores para viabilizar ações de cuidado que 
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favoreçam a  adesão. Nota-se que ainda persiste em alguns profissionais uma visão de 

tratamento pautado na internação hospitalar, contrária às diretrizes para o tratamento da 

tuberculose e dos usuários de drogas. 

  Embora não instituído, foi possível identificar que a equipe trabalha os 

dispositivos de acolhimento, de vínculo e de responsabilização para favorecer a adesão. 

Entretanto, algumas situações observadas apontam a necessidade de mudanças na 

postura frente às questões do uso de álcool e outras drogas e na organização do serviço 

em decorrência da ausência do psicólogo, do assistente social e do nutricionista, assim  

como a ampliação dos turnos de atendimento.  Na UART, observa-se que a formação do 

vínculo funciona como um canal de diálogo e confiança, considerando a baixa 

rotatividade de profissionais ; contudo, a responsabilização na continuidade da atenção à 

saúde para além das questões relacionadas à medicação e aos exames  encontra-se 

comprometidada em decorrência da ausência de alguns profissionais. Campinas (2004) 

num estudo comparativo sobre o acolhimento ao doente de tuberculose em dois 

modelos de serviço descreve que na percepção do doente, o acolhimento na ESF foi 

melhor quando comparado ao da unidade de especialidades médicas. Por outro lado, os 

profissionais da ESF entendem as dificuldades do paciente em seguir o tratamento a 

partir do seu contexto socioeconômico e do estigma da tuberculose; já os profissionais 

da unidade de especialidades médicas imputam a culpa ao doente, segundo este estudo. 

Isso, porém, não foi o constatado na UART, cenário desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



 

96 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Compreendida como  resultado de uma rede complexa de fatores que envolvem 

os serviços de saúde (estrutura e profissionais), os pacientes, a sociedade e a gestão 

pública, a adesão ao tratamento representa um desafio para alcance das metas de cura 

para a tuberculose. 

 Neste estudo de caso realizado com pacientes em tratamento, observou-se a 

presença de fatores associados à não adesão ao tratamento comumente relatados na 

literatura tanto para a tuberculose sensível como para a resistente. Tal fato pode estar 

associado à experiência negativa com o tratamento anterior e por ser esta uma forma 

grave da doença com possibilidade de evolução para a forma de resistência extensiva.  

 As fragilidades relativas à atual estrutura física e ao funcionamento da UART, 

principalmente quanto à necessidade de adequação do fluxo de atendimento e da equipe, 

poderão  agravar-se em decorrência do aumento da demanda a partir do uso do teste 

rápido molecular para resistência à rifampicina, exigindo por parte da gestão esforços  

para solucionar essas questões. 

 A regularidade na oferta da medicação específica  para o tratamento  da 

TBMDR, a realização de exames na própria unidade e a flexibilidade da agenda foram 

consideradas fatores positivos para adesão na perspectiva dos entrevistados, bem como 

a presença de equipe multiprofissional e o vínculo com esta equipe. 

 A ausência ou dificuldade na obtenção dos benefícios (BPC, transporte e 

alimentação) foram relatadas como barreiras enfrentadas pelos pacientes, que 

necessitaram de apoio familiar ou adoção de outros mecanismos para superá-las, o que 

muitas das vezes levou ao comprometimento de  necessidades básicas.  
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 Consideramos urgente a adoção de estratégias para além do setor saúde que 

favoreçam a adesão ao tratamento para o enfrentamento do aumento de casos de 

TBMDR, pois a magnitude do problema não se expressa apenas nos números de casos 

atuais, mas também na possibilidade de ocorrência de novos casos tanto de resistência 

secundária como primária, aumentando os custos para o setor saúde. 

 O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim contribuir 

para a compreensão dos fatores que podem comprometer a adesão ao tratamento para a 

TBMDR. Desta forma, apresentamos algumas recomendações: 

  São essenciais a discussão sobre os critérios de elegibilidade para os benefícios 

sociais, a  agilização dos trâmites burocráticos para a concessão desses 

benefícios e, no que tange ao passe livre, a adequação do número de passagens,  

tendo em vista o impacto negativo que a não concessão, a descontinuidade ou a 

insuficiência  desses benefícios causam no orçamento familiar e, ainda, a 

ocorrência, ao longo do tratamento,  de situações  imprevistas que  podem 

demandar outros deslocamentos até a UART ou dentro do próprio território para 

a realização do TDO. 

 Sugerimos que novas formas de comunicação  sejam implementadas dando 

visibilidade às   formas   graves da tuberculose e que, no processo de trabalho da 

equipe,  sejam incorporadas ações de educação em saúde para pacientes e 

familiares, como forma de  aumentar o nível de entendimento   sobre a doença, 

seu mecanismo de transmissão e seu tratamento ,  visando o alcance  das metas 

de cura e abandono e a extinção do preconceito. 

 Entendemos como uma possibilidade de apoio aos pacientes com 

vulnerabilidades sociais a realização de parcerias com organizações não 

governamentais e grupos de apoio aos usuários de drogas e álcool, assim como a 
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inserção de profissionais da saúde mental e a disponibilização de medicamentos 

para sanar ou minimizar os efeitos adversos provenientes do tratamento 

medicamentoso. 
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Anexo 1 – Roteiro de entrevista com o paciente 

 

Questões norteadoras: 

a) Dados sócio-econômicos-demográficos: sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

ocupação, renda, uso de substâncias tabaco, álcool, drogas ilícitas (ou dados 

secundários?) 

b) O senhor(a) sabe qual a doença que está tratando nesta unidade de saúde? 

c) O Sr (a) acha que a tuberculose tem cura? (    ) Sim  (    ) Não Em caso positivo, 

como é curada? 

d) História epidemiológica 

 O Sr(a) já teve tuberculose antes? Há quanto tempo? Tratou por quanto tempo? 

Quais as dificuldades que o Sr(a) teve para concluir o tratamento? O Sr (a) 

identifica algum fator que tenha facilitado o tratamento? 

 E no tratamento atual? O que o Sr (a) identifica como fator que possa facilitar o 

tratamento? E o que pode dificultar o tratamento? Já pensou em abandonar este 

tratamento? Justifique. 

 Recebe algum tipo de incentivo (financeiro e/ou material) para continuar o 

tratamento? É suficiente? 

 Em sua opinião, que outras ações poderiam ser feitas para ajudá-lo a se manter 

no tratamento? 

e) Ser um portador da tuberculose multirresistente afetou a sua vida? Comente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com profissional  

 

Questões norteadoras:  

1) Perfil do profissional:  

a) Idade 

b) Formação acadêmica (graduação): Qual área? Tempo de formado? 

c) Pós-graduação/área: Qual área? 

d) Tempo de atuação em atendimento aos pacientes com tuberculose MR? 

e) Cursos de atualização ou capacitação sobre TBMDR nos últimos 2 anos 

2) Descreva sua atuação (rotina) neste serviço 

a) Dias de atendimento 

b) Chegada do paciente para o atendimento (fluxo de encaminhamento) 

c)Atividades desenvolvidas junto aos pacientes 

3) Adesão 

a) O que o Sr(a) entende por adesão terapêutica?  

b) O Sr(a) participou/participa de algum programa de aperfeiçoamento ou 

capacitação específico sobre adesão ao tratamento?  

c) Se participou de algum atualização/capacitação sobre TBMDR, o tema adesão 

foi abordado? 

d) Em sua opinião, quais os fatores que facilitam a adesão?  

e) E quais os que dificultam a adesão?  

f) Em relação aos pacientes atendidos neste serviço, existe abandono ou má 

adesão?  

g) Em sua opinião o que poderia ser feito para favorecer a adesão ao tratamento 

para os pacientes com TBMDR atendidos por este serviço? 

4) Acolhimento: o que é, se existe na unidade, quais ações são identificadas 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com gestor do IEDTAP 

 

Questões norteadoras:  

 

 O início do funcionamento do ambulatório Margareth Pretti Dalcomo 

 O ambulatório como um serviço do IEDTAP: manutenção e custeio, estrutura 

física, insumos, recursos humanos 

 Dificuldades 

 Articulação com outras instâncias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 – Roteiro de entrevista semi-estruturada com gestor do PCT municipal 

 

Questões norteadoras:  

 

 A rede de serviços para o atendimento da TBMDR no município 

 Articulação com a UART 

 Recursos humanos 

 O acompanhamento dos casos no território, busca ativa e TDO 

 Potencialidades e fragilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 – Roteiro de Observação Direta 

1.1. Recepção do serviço 

 Horário de funcionamento do serviço 

 Espaço físico, privacidade, medidas de biossegurança 

 Forma de organização da chegada (pacientes são previamente agendados pelos 

municípios) 

 Profissional responsável pela recepção 

 Capacidade de diálogo e orientação (pacientes novos, de retorno, sem 

agendamento) 

 Grau de autonomia do profissional na tomada de decisões 

 Registro de dados 

1.2. Sala de espera 

 Espaço físico, privacidade, medidas de biossegurança 

 Postura dos usuários 

 Ouvidoria 

 Tempo de espera para a consulta 

 Realização de atividades educativas 

 Informações disponibilizadas 

1.3. Consultórios 

 Medidas de biossegurança 

 Equipamentos 

 Forma de registro (manual ou informatizada) 

1.4. Trabalho da equipe 

 Tipo de atividade desenvolvida por cada profissional 

 Duração da consulta 

 Relação de escuta e diálogo com os usuários, conteúdos apresentados e 

adequação da linguagem 

1.5. Farmácia 

 Localização e estrutura física 

 Medicamentos: fluxo de recebimento e dispensação 

 Estocagem: condições de armazenamento 

 Manutenção do estoque, falta de medicamentos 

 

1.6. Exames de imagem e laboratoriais 



 

 

 Disponibilidade no local 

 Encaminhamento 

 

1.7. Observação e manejo dos casos 

a) Ações durante a consulta: 

 Avaliação clínica e do estado nutricional   

 Tratamento medicamentoso (uso regular/efeitos adversos)   

 Exames laboratoriais e radiológicos  

 Exames ou consultas especializados 

 Notificação ficha de acompanhamento no SITETB  

b) Ações de educação em saúde: 

 Orientações sobre a doença e o tratamento TBMR          

 Orientações para retorno ao serviço  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Adesão ao tratamento 

para Tuberculose Multirresistente (TBMDR): estudo de caso em uma unidade de 

referência Niterói/RJ”,  coordenada pela pesquisadora Patrícia Valéria Costa.  Após 

ouvir a explicação e fazer a leitura das informações sobre a mesma, você decidirá 

quanto à sua participação. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar os fatores que podem 

contribuir na adesão ao tratamento da TBMDR, e assim reduzir as taxas de abandono de 

tratamento e o consequente aumento das taxas de cura, para o rompimento da cadeia de 

transmissão do bacilo resistente, para a revisão das estratégias de adesão e para o 

aperfeiçoamento da formação profissional. 

A sua contribuição na pesquisa ocorrerá mediante a realização de entrevista que 

será gravada, com a garantia de sigilo das informações prestadas.  Não há riscos 

relacionados com sua participação, e a qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento, sem que sua recusa traga qualquer prejuízo em 

sua relação com a unidade de saúde ou ao seu tratamento clínico. 

______________________________________________________________________ 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. 

Assinatura do pesquisador:................................................................ Data: ...../...../........ 

Para qualquer esclarecimento entrar em contato com: 

Pesquisadora: Patrícia Valéria Costa - Telefone: (21) 2607-2494 

Endereço: Rua Luiz Palmier nº762 - Barreto - Niterói 

______________________________________________________________________ 

Após ouvir as explicações e a leitura desse Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, dou meu consentimento de livre e espontânea vontade, para participar 

como voluntário, desta pesquisa, assinando esse termo em duas vias, pois uma cópia 

pertencerá a mim e a outra a pesquisadora. 

Nome do participante (em letra de forma):........................................................................ 

Assinatura do participante: ..................................................................Data:...../...../........ 

 


