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saúde-doença e de determinantes sociais da saúde. 2012. 113 f. Dissertação de 
Mestrado (Pós-Graduação em Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa. 2012. 
  

RESUMO 

 

A compreensão dos fatores que condicionam a permanência da tuberculose (TB) no 
topo dos agravos de saúde pública possibilita a implementação de medidas eficazes 
de controle da doença. O retardo no diagnóstico da TB é uma questão relevante no 
controle da TB, pois implica em um mau prognóstico do doente e em uma maior 
transmissão da doença. O diagnóstico tardio dos casos acentua a gravidade do 
quadro clínico ocasionando internação e a falta de um acompanhamento adequado 
contribui para o abandono do tratamento. Dessa forma, esta pesquisa objetiva 
analisar a discursividade dos sujeitos com TB, no que concerne às idiossincrasias 
que influenciam o retardo do diagnóstico da TB e a adesão ao tratamento, no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde (APS). Este estudo encontra-se articulado ao projeto 
multicêntrico denominado “Retardo no diagnóstico da tuberculose: análise das 
causas em diferentes regiões do Brasil”, coordenado pela Rede Brasileira de 
Pesquisa em Tuberculose. Trata-se de uma pesquisa avaliativa de natureza 
qualitativa, realizada com nove doentes em tratamento de TB, maiores de 18 anos e 
residentes no município de Cabedelo - PB. O material empírico foi produzido com a 
técnica de entrevista semi-estruturada, no período de agosto a outubro de 2011. 
Como referencial teórico-analítico utilizou-se a análise de discurso de matriz 
francesa. Foram produzidas duas formações discursivas: Formação Discursiva I – O 
Retardo do Diagnóstico da Tuberculose no Âmbito da Atenção Primária à Saúde na 
Percepção dos Doentes: a influência dos determinantes sociais da saúde e de 
concepções do processo saúde-doença; Formação Discursiva II – Idiossincrasias na 
Adesão ao Tratamento: o enfrentamento da doença e a vivência do estigma. Como 
achados, encontramos: o baixo nível socioeconômico dos doentes de TB; a 
associação de comportamentos de risco – etilismo e tabagismo – com a dificuldade 
de adesão ao tratamento; a demanda curativa da doença em detrimento da 
prevenção; a utilização de estratégias de auto-atenção, destacando-se a 
automedicação; a relação posta entre o adoecer por TB e o morrer; a negação da 
TB como doença transmissível, configurando-se em um fator potencial para retardar 
a procura por uma solução terapêutica; a busca por assistência devido ao 
agravamento dos sintomas e consequente vivência da internação hospitalar; em 
alguns casos, o retardo do diagnóstico foi decorrente de erro médico e da falta de 
resolutividade da APS; a falta de capacitação dos profissionais em diagnosticar a 
doença, não apenas no âmbito da APS, mas também no serviço hospitalar; a falta 
de resolutividade na assistência à saúde prisional, desvelando uma violência 
institucional; o estigma associado à doença. Destarte, ressalta-se a necessidade de 
promover a intersetorialidade das ações, a capacitação dos profissionais para o 
adequado manejo dos casos e a educação popular em saúde para efetivar as 
medidas de controle da TB. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Atenção Primária à Saúde. Diagnóstico Tardio. Adesão à 
Medicação.
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ABSTRACT  

 

The comprehension of the factors that condition the permanence of the tuberculosis 
(TB) on the top of the diseases of public health makes possible the implementation of 
efficient action of control of the disease. The delay in the diagnostic of the TB is a 
relevant question in the control of the TB, as it implies a negative prognostic of the 
sick person and a higher transmission of the disease. The late diagnostic of the 
cases increases the gravity of the clinic situation causing internship and the lack of 
an adequate assessment contribute for abandoning the treatment. Therefore, this 
research aims to analyze the discursivity of the subjects with TB, regarding to the 
idiosyncrasies which influenced the delay in the diagnostic of the TB and the 
adhesion to the treatment, in the environment of the Primary Health Care (PHC). It is 
an evaluation research with qualitative nature, performed with 9 patients treating TB, 
18 years old and older living in the city of Cabedelo – PB. The empiric material was 
produced with the technique of semi-structured interview in the period from August to 
October 2011. The French matrix of analysis of speech was used as theoretical-
analytical referential. Two discursive formation were produced: Discursive Formation 
I – The delay in the Diagnostic of the Tuberculosis in the Ambit of the Primary 
Attention to the Health in the perception of the Patients: the influence of social 
determiners of the health and of conceptions of the health-disease process; 
Discursive Formation II – Idiosyncrasies in the Adhesion to the treatment: Facing the 
disease and living the stigma. As findings, we found: the low socioeconomic level of 
the patients of TB; the association of risk behaviors – alcoholism and smoking – with 
the difficulty of adhesion to the treatment; the curative demanding of the disease in 
opposition to the prevention; the use of strategies of self-attention, highlighting the 
self-medication; the relation posted between getting sick with TB and dying; the 
denial of the TB as a transmissible disease, configuring a potential factor to delay the 
search for a therapeutic solution; the search for assistance due to the aggravation of 
the symptoms and consequent living of the hospital internship; In some cases, the 
delay of the diagnostic was due to medical error and of the lack of problem-solving of 
the PHC; the lack of qualification of the professionals in diagnosing the disease, not 
only in the ambit of the PHC, but also in the hospital service; the lack of problem-
solving in the assistance to the prison system health, revealing an institutional 
violence; the stigma associated to the disease. Therefore, it is highlighted the 
necessity of promoting the inter-sector actions, the qualification of the professionals 
for the adequate handling of the cases and the popular education in health to perform 
the actions of control of the TB. 
 
Keywords: Tuberculosis. Primary Health Care. Delayed Diagnosis. Medication Adherence.  
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2012. 113 p. Disertación (Estudios de Postgrado en Enfermería). Universidad 
Federal da Paraíba, João Pessoa. 2012. 
 

RESUMEN 
 
La comprensión de los factores que condicionan la permanencia de la tuberculosis 
(TB) en la cumbre de los agravios de salud pública posibilita la implementación de 
medidas eficaces para el control de la enfermedad. El retraso en el diagnostico de la 
TB es una cuestión relevante en el control de la TB, ya que implica un mal 
pronóstico del paciente y una mayor transmisión de la enfermedad. El diagnostico 
tardío de los casos acentúa la gravedad del cuadro clínico, que por su vez lleva a la 
hospitalización y la falta de supervisión  adecuada contribuye para el abandono del 
tratamiento. Así, esta investigación tiene como objetivo analizar el discurso de las 
personas con TB, en lo que atañe a las idiosincrasias que influyen el retraso del 
diagnostico de la TB y la adhesión al tratamiento, en el ámbito de la Atención 
Primaria de Salud (APS). Este estúdio está articulado en el proyecto multicéntrico 
titulado Retardo no diagnóstico da Tuberculosis: análisis das causas em diferentes 
regiones do Brasil, coordinado por Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculosis. Se 
trata de una investigación evaluativa de carácter cualitativo, realizada con nueves 
pacientes en tratamiento de TB, mayores de 18 años y residentes en el municipio de 
Cabedelo – PB. El material empírico fue producido con la técnica de entrevista semi-
estructurada, en el período de agosto a octubre de 2011. Como referencial teórico-
analítico utilizó el análisis de discurso de matriz francesa. Fueron producidas dos 
formaciones discursivas. Formación Discursiva I – El Retraso del Diagnóstico de la 
Tuberculosis en el Ámbito de la Atención Primaria de Salud en la percepción de los 
pacientes: la influencia de los determinantes sociales de la salud y de concepciones 
del proceso salud-enfermedad. Formación Discursiva II – Idiosincrasias en la 
Adhesión al Tratamiento: el enfrentamiento de la enfermedad y la vivencia del 
estigma. Como resultado, encontramos el bajo nivel socioeconómico de los 
pacientes de TB; la asociación de comportamientos de riesgo – etilismo y 
tabaquismo – con la dificultad  de adhesión al tratamiento ; la demanda curativa de 
la enfermedad en detrimento de la prevención; la utilización de estrategias de auto-
atención, destacándose la automedicación; la relación entre el enfermar por TB y el 
morir; la negación de la TB como enfermedad transmisible, configurándose un factor 
potencial para retrasar la procura por una solución terapéutica; la búsqueda por 
asistencia debido al agraviamiento de los síntomas y consecuente vivencia de la 
internación hospitalaria; en algunos casos, el retraso del diagnostico fue decurrente 
de error médico y de la falta de resolución de la APS; la falta de capacitación de los 
profesionales en diagnosticar la enfermedad, no apenas en el ámbito de la APS, sino 
también en el servicio hospitalario; la falta de resolución en la asistencia de salud 
carcelaria, desvelando una violencia institucional; el estigma asociado a la 
enfermedad. Por lo tanto, resaltase la necesidad de promover acciones 
intersectoriales, la formación profesional para el adecuado manejo de los casos y la 
educación popular en salud para llevar a cabo las medidas de control de la TB.  

 

Palabras clave: Tuberculosis. Atención Primaria de Salud. Diagnóstico Tardío. 
Cumplimiento de la Medicación. 
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O vazio que não é 

 

Silêncio... 

Vazio de sons 

Mas... Ensina refletir palavras  

Mais adequadas para cada situação. 

 

Silêncio... 

Vazio de forças 

Mas... Permite refazer energias do corpo, 

Revitalização. 

 

Silêncio... 

Vazio de sentimentos 

Mas... Desperta, viabiliza perceber, 

Sentir, viver, profundas emoções. 

 

Silêncio... 

Vazio de efeitos medicinais 

Mas... Melhor terapêutica de quase todos os problemas 

Do indivíduo e do mundo. 

 

Silêncio... 

Vazio, na aparência nada é... Impressão de ausência, inutilidade 

Mas... Na essência tudo é capaz, 

Induz, ensina viver... Profundidade. 

 

Silêncio... 

Vazio que preenche a vida 

E no viver, exercita, possibilita, 

Exteriorizar todo potencial. 

 

Silêncio... 

Vazio que nada é 

Mas permite sempre 

Decantar a sensibilidade. 

Antonio Ruffino Netto



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Considerações Iniciais 
 
 

 
“No curso de milhares de anos a Tuberculose encerrou 

mensagem ainda não totalmente decifrada. Pela sua influência 

cultural, seus efeitos sobre a obra humana, suas implicações 

históricas, sociais, econômicas e políticas, constitui modelo 

científico peculiar. Modernamente continua causando as 

maiores devastações. Seu valor epistemológico é imenso. 

Misteriosa e ameaçadora permanece o paradigma dos temores 

das paixões e dos conhecimentos humanos.”  

La Tuberculose de Jacques Chreti
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

“Toda teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a 

prática deve obedecer a uma teoria; só os espíritos superficiais 

desligam a teoria da prática [...] Na vida superior a teoria e a prática 

completam-se; foram feitas uma para a outra.”  

Fernando Pessoa  

 

No percurso de aprendizagem, encontrei-me com a pesquisa ainda na 

graduação por meio da iniciação científica. Logo, compreendi que para que uma 

pesquisa tenha vida, é necessário que emane de uma inquietação acerca da 

realidade, fato ocorrido no momento o qual fitei o meu olhar no contexto de vida das 

pessoas com tuberculose (TB). No decorrer dos dois anos de projeto de iniciação 

científica, realizei estudos com usuários que tinham TB e que eram acompanhados 

pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), abordando a acessibilidade 

destes usuários ao serviço e a produção do vínculo dos mesmos com os 

profissionais da APS.  

 No que concerne à esta pesquisa, as primeiras inquietações surgiram da 

compreensão de que a estratégia de reorganização do modelo assistencial 

brasileiro, embasada na consolidação das ações de saúde no âmbito da APS no 

Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitou um novo agir em saúde, fundamentado 

na consideração dos usuários de saúde como sujeitos e atores principais na busca 

por uma vida saudável e digna, e na prática da integralidade, da universalidade e da 

equidade como princípios norteadores das práticas. Todavia, um olhar crítico sobre 

a sociedade nos revela muitos problemas socioeconômicos e de saúde, os quais 

persistem como chagas abertas em meio à população, sendo uma delas abordadas 

neste estudo – a tuberculose.  

 Não obstante os avanços tecnológicos no tratar da TB, com variados 

esquemas terapêuticos, os vastos conhecimentos científicos acerca do tema, a 

gratuidade dos medicamentos e o empenho mundial de combater a doença, a TB 

persiste como problema de saúde pública, uma doença que emerge da miséria, da 

fome, das desigualdades sociais e da pandemia da AIDS (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome). As deficiências nas práticas de saúde também contribuem 

para o quadro atual da TB. O diagnóstico tardio dos casos acentua a gravidade do 
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quadro clinico ocasionando internação e a falta de um acompanhamento adequado 

contribui para o abandono do tratamento. 

Deste modo, o seguinte questionamento norteia esta pesquisa: quais os 

determinantes sociais e as idiossincrasias referentes aos doentes de TB que 

influenciam o retardo do diagnóstico e a adesão dos mesmos ao tratamento? 

Ressalta-se que não é objetivo deste estudo saturar a análise destas questões, mas 

perscrutar a discursividade dos sujeitos com TB na ânsia de contribuir para construir 

conhecimentos que diminuam o adoecimento de outros e demais desfechos que não 

sejam a cura dos doentes, através de mudanças nas práticas de saúde direcionadas 

aos usuários com TB. 

 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Ayres (2001) aponta para uma crise paradigmática da saúde pública, 

ressaltando de um lado as oportunidades oriundas desta crise, como a proposta da 

Estratégia Saúde da Família, a recuperação do prestígio da APS mediante a 

ideologia hospitalocêntrica até então dominante e a importância das relações entre 

saúde e relações sociais, e do outro lado os perigos advindos deste momento, 

sendo o central entre eles o das ideologias vazias com que o marxismo se referiu às 

idéias que nos mantêm estáticos, em sua aparência de movimento e transformação. 

 
Vícios ideológicos podem fazer das propostas de PSF, tão somente, um 
rearranjo político-institucional de um mesmo sistema de saúde ainda 
extremamente excludente do ponto de vista social, limitado em seus 
impactos tecnológicos e perverso na perspectiva econômica; podem fazer 
das propostas de promoção da saúde um nova forma de manter a atenção 
primária numa posição marginal à organização da assistência à saúde e 
reiterar a equivocada compreensão de seu modo de ação como uma 
“tecnologia simplificada”; podem fazer da vulnerabilidade apenas um jargão 
da moda, obstaculizando a riqueza de relações que podem ser 
estabelecidas entre a epidemiologia, as ciências humanas e as ciências 
biomédicas para a construção de conceitos e estratégias preventivas mais 
ricas e eficazes (AYRES, 2001, p. 64). 

 

No contexto dessa crise, situam-se as debilidades da atenção às pessoas 

com TB. Esta doença supostamente do passado, é objeto de preocupação das 

autoridades sanitárias, das comunidades científicas e da sociedade civil. Apesar dos 
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avanços e incentivos como a estratégia DOTS (Directly Observed Treatment Short-

Course), a terapêutica medicamentosa eficaz e acessível, a TB no mundo todo 

representa carga intolerável de sofrimento e grande obstáculo para o 

desenvolvimento socioeconômico (SANTOS et al., 2007). 

Em 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou a existência de 

8,8 milhões de casos novos, sendo notificados 5,7 milhões e uma prevalência de 

128 por 100.000 habitantes, sendo localizados principalmente na Ásia (59%), e na 

África (26%) (WHO, 2011). Dos 8,8 milhões de casos novos, estima-se que 1,1 

milhões, 13%, são HIV-positivos. O Brasil ocupa o 19° lugar entre os 22 países com 

a mais alta carga de TB notificada no mundo. Em 2010, ocorreram 92 mil novos 

casos de TB no Brasil, com uma incidência de 47 casos por 100 mil habitantes, 

sendo notificados 81.946 dos casos. O coeficiente de mortalidade foi de 2,6 por 

100.000 habitantes e a proporção de casos de co-infecção TB/HIV-AIDS 

correspondeu a 23% do número total de casos de TB (WHO, 2011). 

Na Paraíba, em 2010, foram notificados 1.065 casos novos de TB, 

apresentando uma taxa de incidência de 28,3/100.000 habitantes. Na última década, 

este indicador vem apresentando tendência de queda no estado, assim como no 

Brasil. Em relação à taxa de mortalidade, em 2009, correspondeu a 2,1/100.000 

habitantes. Em 2010, 42,2% dos casos novos realizaram Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) e, para 66,8% desses, foi oferecido o teste anti-HIV, sendo que 

52,2% apresentaram resultados positivo ou negativo, com percentual de coinfecção 

de 7,2%. Quanto ao encerramento dos casos, em 2009, o estado obteve 63,4% de 

cura e 8% de abandono entre os casos novos de TB, percentuais estes abaixo das 

recomendações da OMS, a qual preconiza 85% de cura e menos de 5% de 

abandono (BRASIL, 2011). 

No município de Cabedelo-PB, cenário deste estudo, foram notificados no ano 

de 2010, 27 casos novos de TB. A incidência da TB foi de 46,59% e ocorreram 9,0% 

de recidivas. A taxa de cura correspondeu a 85,1%, a taxa de abandono a 7,4% e a 

mortalidade a 7,4% (CABEDELO, 2011). A referida taxa de abandono encontra-se 

acima do percentual recomendado pela OMS de menos de 5%. 

A má distribuição de renda, desigualdades sociais, elevação da pobreza, co-

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), envelhecimento da 

população, movimentos migratórios, entre outros fatores sociais, contribuíram 

significativamente para situação agravante da patologia na atual conjuntura 
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(RUFFINO-NETTO, 2002). Logo, a compreensão dos fatores que condicionam a 

permanência da TB no topo dos agravos de saúde pública possibilita uma avaliação 

integral da realidade e consequente implementação de medidas eficazes de controle 

da doença. 

O retardo no diagnóstico da TB é uma questão relevante no controle da 

doença, pois implica em um mau prognóstico do doente e em uma maior 

transmissão da doença. O atraso no diagnóstico tem sido definido como o intervalo 

de tempo a partir da data de início dos sintomas para o início do tratamento. Pode 

ocorrer o atraso do paciente, ou seja, haver demora no tempo que decorre entre o 

paciente estar se sentindo mal e a primeira busca pelo serviço de saúde, ou o atraso 

do sistema de saúde, que compreende o lapso de tempo entre a primeira consulta 

médica e a instituição do tratamento, decorrente da ineficiência do sistema de saúde 

para diagnosticar pacientes em tempo hábil (DÍEZ et al., 2005; YIMER; BJUNE; 

ALENE, 2005). 

Em relação às múltiplas causas do retardo do diagnóstico da TB, consideram-

se fatores referentes aos doentes – aspectos sociodemográficos, culturais e 

comportamentais, concepção de saúde, conhecimento acerca da doença, estigma –, 

aos serviços de saúde/profissionais – estrutura organizacional, desqualificação 

profissional, falta de insumos necessários ao diagnóstico, barreiras de acesso, 

ausência de acolhimento –, e aos gestores, no que tange à desvalorização das 

políticas públicas preconizadas, à centralização da assistência, à falta de 

investimentos em educação permanente e em formas de incentivo aos doentes de 

TB (auxílio-deslocamento, cestas básicas) e o não planejamento de ações de 

controle da doença (SÁ et al., 2011a; NOGUEIRA et al., 2011; SÁ et al., 2011b). 

Nesta perspectiva, identificam-se vários determinantes sociais da saúde, 

dentre os quais, fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam o acometimento de problemas de saúde e de seus 

fatores de risco na população. Os determinantes sociais supracitados provocam 

iniquidades de saúde a partir de mecanismos complexos, como a determinação dos 

aspectos físico-materiais na produção da saúde e da doença, que tem como 

pressuposto que as diferenças de renda influenciam a saúde pela escassez de 

recursos dos indivíduos e pela inexistência de investimentos em infra-estrutura 

comunitária, decorrentes de processos econômicos e políticos. Outro enfoque 

privilegia os fatores psicossociais, relacionando percepções de desigualdades 
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sociais, mecanismos psicobiológicos e situação de saúde, ou seja, as percepções e 

as experiências de pessoas em sociedades desiguais provocam estresse e prejuízos 

à saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

A TB e a pobreza assumem uma relação bidirecional, uma vez que tanto a 

pobreza pode estar relacionada às condições precárias de saúde, como essas 

podem produzir a pobreza. Situações habitacionais superlotadas devido às baixas 

condições socioeconômicas tendem a potencializar a transmissão da doença, 

acarretando em novos casos, assim como o acesso reduzido aos serviços de saúde, 

também reflexo da pobreza, pode interferir na incidência da doença que pode ser 

agravada pela demora de diagnóstico e tratamento, prolongando o período de 

contagiosidade dos doentes (SANTOS et al., 2007). 

Diante do exposto, é relevante conhecer os fatores associados ao retardo no 

diagnóstico da TB e à adesão tratamento, a fim de planejar ações efetivas para o 

controle da doença implementadas no âmbito da APS, de forma descentralizada e 

regionalizada, utilizando para tanto a Estratégia Saúde da Família. Ressalta-se a 

relevância dos determinantes sociais do processo saúde-doença no acometimento, 

diagnóstico e terapêutica da TB.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a discursividade dos doentes de TB em relação ao retardo do diagnóstico e 

à adesão ao tratamento, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as iniquidades sociais da saúde e as concepções dos doentes de 

TB que influenciam o retardo do diagnóstico. 

 Analisar a percepção dos doentes de TB e os sentimentos associados que 

influenciam a adesão ao tratamento. 
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2 Referencial Teórico 
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2.1 O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E OS DETERMINANTES SOCIAIS DA 

SAÚDE  

 

2.1.1 Histórico das Concepções acerca do Processo Saúde-doença e sua 

Determinação Social  

 

No decorrer da história da humanidade, surgiram diferentes teorias 

interpretativas sobre o processo saúde-doença, como consequência da busca 

incessante do homem por inferências causais para a doença (OLIVEIRA; EGRY, 

2000). Conforme Scliar (2007), as concepções de saúde refletem a conjuntura 

social, econômica, política e cultural de uma população, apresentando diferentes 

significados para os sujeitos. Estas diversas significações acerca da saúde/doença 

são condicionadas por valores individuais, concepções científicas, religiosas ou 

filosóficas.  

Para Laurell (1982), o caráter social da doença se verifica no modo 

característico de adoecer e morrer nas coletividades humanas. Apesar da história 

natural da TB, por exemplo, ser diferente, atualmente, do que era há cem anos, não 

é nas pesquisas dos doentes de TB que se constitui a natureza social da doença, 

mas nos perfis patológicos que os grupos sociais apresentem. Dessa forma, o 

processo saúde-doença da coletividade consiste no “modo específico pelo qual 

ocorre no grupo o processo biológico de desgaste e reprodução”, acarretando um 

funcionamento biológico diferente que influencia o desenvolvimento das atividades 

cotidianas, ou seja, a origem da doença (LAURELL, 1982, p. 11).  

A partir deste pressuposto, Laurell (1982) reflete a maneira pela qual se 

atribui o caráter social ao processo saúde-doença da coletividade, o qual adquire 

historicidade na medida em que é socialmente determinado, uma vez que o próprio 

processo biológico humano é social. “O caráter simultaneamente social e biológico 

do processo saúde-doença não é contraditório, porém unicamente assinala que 

pode ser analisado com metodologia social e biológica, na realidade, como um 

processo único” (LAURELL, 1982, p. 12). Destarte, o processo saúde-doença é 

definido pelo modo como o homem se apropria da natureza em um determinado 

momento histórico, por meio de processo de trabalho expresso no desenvolvimento 

das forças produtivas e relações sociais de produção (LAURELL, 1982). 
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Na Antiguidade Clássica, principalmente entre os assírios, egípcios, caldeus e 

hebreus, prevalecia a concepção ontológica da doença: 

 

[...] atribuía à enfermidade um estatuto de causa única e de 

entidade, sempre externa ao ser humano e com existência própria - 

um mal, sendo o doente, o ser humano ao qual essa entidade-

malefício se agregou: o corpo humano é tomado com receptáculo de 

um elemento natural ou espírito sobrenatural que, invadindo-o, 

produz a 'doença'; sem haver qualquer participação ou controle 

desse organismo no processo de causação (CANGUILHEM, 1978, 

p. 23). 

 

Deste modo, a concepção mágico-religiosa consiste no princípio de que a 

doença resulta da ação de forças alheias ao organismo, introduzidas neste por 

causa do pecado ou de maldição. Para os antigos hebreus, a doença não era 

resultado da ação de demônios, ou de maus espíritos, mas representava, de 

qualquer modo, um sinal da cólera divina diante dos pecados humanos, ou seja, a 

doença era sinal de desobediência ao mandamento divino. Em outras culturas era o 

feiticeiro tribal/xamã quem expulsava, mediante rituais, os maus espíritos que se 

tinham apoderado da pessoa causando a doença, com a finalidade de reintegrar o 

doente ao universo total, do qual ele é parte (SCLIAR, 2007). 

Scliar (2007) ainda descreve sobre a relevância da medicina grega na 

maneira de representar a doença. Na mitologia grega, várias divindades estavam 

associadas à saúde, tais como: a divindade da medicina, Asclepius; duas outras 

deusas, Higieia, a Saúde, cujo culto apresentava valorização das práticas higiênicas, 

e Panacéa, a Cura, obtida através de plantas e de métodos naturais, e não apenas 

por procedimentos ritualísticos. 

Por conseguinte, ressalta-se as contribuições de Hipócrates de Cós (460-377 

a.C.), considerado o pai da medicina moderna. Ele reconhecia a doença como parte 

da natureza e influenciou o processo gradual de transição da consciência mítica ao 

pensamento racional (OLIVEIRA; EGRY, 2000). Os vários escritos que lhe foram 

atribuídos constituem o Corpus Hipocraticus, os quais traduzem uma visão racional 

da medicina, em contraponto à concepção mágico-religiosa descrita anteriormente. 

Para ele, as doenças resultavam da relação complexa entre a constituição do 
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indivíduo e o ambiente que o cerca, semelhante ao raciocínio ecológico atual, além 

de considerar, na avaliação do paciente, o clima, a maneira de viver, os hábitos de 

comer e de beber (SCLIAR, 2007; PEREIRA, 2007). 

Hipócrates postulou a existência de quatro fluidos/humores corporais: bile 

amarela, bile negra, fleuma e sangue, sendo a saúde baseada no equilíbrio desses 

elementos, isto é, ele entendia o homem como uma unidade organizada e a doença 

como uma desorganização desse estado. A obra hipocrática caracteriza-se pela 

valorização da observação empírica, e pela realização de estudos das doenças 

epidêmicas e das variações geográficas das condições endêmicas. Partiu desses 

estudos a conclusão epidemiológica de que a tísica/TB ocorre mais freqüentemente 

entre os 18 e os 35 anos (SCLIAR, 2007; PEREIRA, 2007). 

Posteriormente, surgiu a teoria miasmática, que dominou o pensamento 

médico até a segunda metade do século XIX e, segundo a qual, a gênese das 

doenças situava-se na má qualidade do ar, decorrente de emanações oriundas da 

decomposição de animais e plantas. Os miasmas passariam do doente para os 

indivíduos susceptíveis, o que explicaria a origem das epidemias das doenças 

contagiosas. Percebe-se, ainda hoje, a influência do sobrenatural e dos miasmas na 

forma de leigos compreenderem as doenças, incorrendo em diversas práticas 

místicas, como o uso de amuletos para afastar danos à saúde (PEREIRA, 2007). 

No Oriente, a concepção de saúde e de doença seguia, e segue o princípio 

de que há forças vitais que existem no corpo e que ao funcionarem de forma 

harmoniosa determinam a saúde, caso contrário, sobrevém a doença. As medidas 

terapêuticas (acupuntura, ioga, homeopatia) têm por objetivo restaurar o fluxo 

normal de energia (“chi”, na China; “prana”, na Índia) no corpo (SCLIAR, 2007). 

Durante a Idade Média, a medicina ocidental experimentou um relativo 

retrocesso, uma vez que o Cristinianismo levou ao progressivo abandono da prática 

clínica em favor de uma maior valorização da salvação do espírito, porém 

mantiveram-se os princípios hipocráticos (OLIVEIRA; EGRY, 2000). A influência da 

religião cristã manteve a concepção da doença como resultado do pecado e a cura 

como questão de fé, sendo o cuidado dos doentes reservado a ordens religiosas, 

que administravam inclusive o hospital, instituição que o cristianismo desenvolveu 

muito, não como um lugar de cura, mas de abrigo e de conforto para os doentes 

(SCLIAR, 2007). 
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Com o avanço da ciência e com o advento da modernidade, surgiram outras 

teorias interpretativas da doença. O suíço Paracelsus (1493-1541) afirmava que as 

doenças eram causadas por agentes externos ao organismo e que os melhores 

remédios para eliminar a doença deveriam ser químicos, pois os processos que 

ocorrem no corpo humano são também químicos. Baseado neste postulado, ele 

administrou aos doentes pequenas doses de minerais e metais. O desenvolvimento 

da mecânica influenciou as idéias de René Descartes, no século XVII, o qual 

postulou um dualismo mente-corpo e o funcionamento do corpo como uma máquina. 

Já o desenvolvimento da anatomia afastou a concepção humoral da doença, que 

passou a ser localizada nos órgãos. François Xavier Bichat (1771-1802) afirmou que 

a saúde seria o “silêncio dos órgãos” (SCLIAR, 2007). 

Entretanto, não ocorreram grandes progressos na luta contra as doenças, que 

passaram a ser aceitas com resignação, como os românticos, os quais não apenas 

aceitaram a doença, mas começaram a desejá-la. O destino habitual de poetas e 

músicos, como Castro Alves e Chopin, era morrer cedo, geralmente de TB. Para o 

poeta romântico alemão, a doença refinaria a arte de viver e a arte propriamente dita 

(SCLIAR, 2007). 

No século XIX, a Europa tornou-se o centro das ciências. Neste período, 

nasceram importantes correntes filosóficas e políticas tais como, a Revolução 

Francesa do final do século XVIII, o positivismo, o materialismo filosófico e os 

movimentos político-sociais da metade do século XIX. As graves epidemias de 

cólera, febre tifóide e febre amarela levaram a maiores preocupações quanto à 

higiene, ao aperfeiçoamento da legislação sanitária e à criação de uma estrutura 

administrativa para a execução das medidas preconizadas. A explicação das causas 

das doenças era dividida entre os defensores da teoria miasmática e o que 

defendiam a teoria dos germes (PEREIRA, 2007). 

 Scliar (2007) relatou outro fato importante que aconteceu no final do século 

XIX – a revolução pausteriana. No laboratório de Louis Pasteur (1822-1895), 

considerado o pai da bacteriologia, e em outros laboratórios, o microscópio, 

descoberto em 1675 por Van Leeuwenhoek, mas até então não muito valorizado, 

estava revelando a existência de microorganismos causadores de doença e 

possibilitando a introdução de soros e vacinas. Pela primeira vez, fatores etiológicos 

até então desconhecidos estavam sendo identificados e as doenças agora poderiam 

ser prevenidas e curadas. Foi Pasteur que desenvolveu a vacina anti-rábica, cuja 
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utilização permitiu salvar pessoas mordidas por cães raivosos, até então 

condenadas à morte. Os trabalhos de Pasteur, de Robert Kock (1843-1910) e de 

outros importantes microbiologistas criaram a “teoria do germe”, segundo a qual as 

doenças seriam causadas por uma única causa, o agente etiológico (SCLIAR, 2007; 

PEREIRA, 2007). 

 Ressalta-se, nessa época, o advento da epidemiologia com o estudo pioneiro 

do cólera em Londres, no período de 1849-1854, feito pelo médico inglês John Snow 

(1813-1858). Ele descobriu, através da coleta de dados planejada, que o consumo 

de água poluída era o responsável pelos episódios da doença e delineou princípios 

de prevenção e controle de novos surtos válidos ainda hoje. Todavia, já há três 

séculos originou-se a quantificação de temas biológicos e sociais, ou seja, dos 

problemas de saúde. O médico e rico proprietário rural William Petty (1623-1687) 

introduziu o estudo denominado de “anatomia política”, coletando dados sobre 

população, educação, produção e também doenças. John Graunt (1620-1674) 

publicou um tratado com base nos dados de obituários de Londres, identificando 

diferenças na mortalidade de diferentes grupos populacionais e correlacionando 

sexo e região (SCLIAR, 2007; PEREIRA, 2007).  

Em 1826, o médico Louis René Villermé (1782-1863) investigou a pobreza, as 

condições de trabalho e suas consequências sobre a saúde, ressaltando as estreitas 

relações entre situação socioeconômica e mortalidade, tornando-se um pioneiro dos 

estudos sobre a etiologia social das doenças. Ele publicou um relatório analisando a 

mortalidade nos diferentes bairros de Paris, correlacionado-a com o nível de renda. 

Na Inglaterra, com o início da Revolução Industrial por volta de 1750, também 

surgiram estudos desse tipo, devido às transformações ocorridas na saúde, à 

urbanização e à proletarização. Esta situação inspirou Friedrich Engels a escrever 

“Condição da classe trabalhadora na Inglaterra”. Pierre Louis (1787-1872) realizou 

estudos clínico-patológicos sobre a TB e a febre tifóide (SCLIAR, 2007; PEREIRA, 

2007).  

William Farr (1807-1883), médico, influenciado pelo enfoque social que 

Villermé conferia às investigações, tornou-se em 1839, diretor-geral do recém 

estabelecido General Register Office da Inglaterra, e aí permaneceu por mais de 40 

anos. Seus Annual Reports, nos quais os números de mortalidade se combinavam 

com vívidos relatos, chamaram a atenção para as desigualdades, regionais e 

sociais, nos perfis de saúde. Em 1842, o advogado Edwin Chadwick (1800-1890) 
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escreveu um relatório: As condições sanitárias da população trabalhadora da Grã-

Bretanha. Ele impressionou o Parlamento, que em 1848 promulgou uma lei criando 

uma Diretoria Geral de Saúde, a qual seria responsável por propor medidas de 

saúde pública e de recrutar médicos sanitaristas (SCLIAR, 2007; PEREIRA, 2007).  

Com a organização das classes trabalhadoras e o aumento da sua 

participação política, principalmente em países como Inglaterra, França e Alemanha, 

os temas relativos à saúde foram introduzidos na pauta das reivindicações dos 

movimentos sociais do período. Entre 1830 e 1880, surgiram nesses países, 

propostas de compreensão da crise sanitária como fundamentalmente um processo 

político e social. Enfatiza-se a ideologia, segundo a qual “a participação política é a 

principal estratégia de transformação da realidade de saúde, na expectativa de que 

as revoluções populares deveriam resultar em democracia, justiça e igualdade, 

principais determinantes da saúde social” (ALMEIDA FILHO, 2000, p. 8). 

Em paralelo, outras revoluções, estas sociais e violentas ocorriam, como a 

Comuna de Paris. Karl Marx diagnosticou os males do capitalismo e propôs 

profundas modificações na sociedade. Otto von Bismarck criou, em 1883, um 

sistema de seguridade social e de saúde pioneiro. Em 1779, na Alemanha já tinha 

surgido a idéia da intervenção do Estado na área de saúde pública. Já na Grã-

Bretanha, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de oferecer ao povo 

inglês uma espécie de compensação pelos sofrimentos causados pelo conflito 

bélico, o governo encarregou, em 1941, Sir William Beveridge de fazer um 

diagnóstico da situação do seguro social, o que se desdobrou, dezoito meses 

depois, na criação do Serviço Nacional de Saúde, destinado a fornecer atenção 

integral à saúde a toda a população, com recursos públicos (SCLIAR, 2007). 

Recentemente, pesquisas epidemiológicas confirmam o papel central de 

fatores sociais e ambientais nas principais melhorias na saúde da população 

registradas em países industrializados a partir do início do século XIX. As análises 

realizadas por McKeown revelaram que, em geral, a redução na mortalidade por 

doenças infecciosas, como a TB, ocorreu antes do surgimento de terapias clínicas, 

concluindo que a diminuição das taxas de mortalidade estava condicionada às 

transformações ocorridas no fornecimento de alimentos e nas condições de moradia 

(WHO, 2005). 

Apesar de todas estas conquistas, não havia ainda um conceito 

universalmente aceito do que é saúde. O conceito da OMS, divulgado na carta de 
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princípios de 7 de abril de 1948, diz que “Saúde é o estado do mais completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”, o que 

incorreu no reconhecimento do direito à saúde e do dever do Estado na promoção e 

proteção da saúde (SCLIAR, 2007). Em contrapartida, na década de 50, a OMS 

enfatizou a tecnologia como resposta para os problemas de saúde mundiais e a 

realização de campanhas no combate a doenças específicas, em detrimento da 

promoção de um modelo social da saúde, devido ao contexto do pós-guerra e à 

Guerra Fria, a qual não era a favor desta ideologia (WHO, 2005). 

A saúde pública internacional era caracterizada pela predominância de 

programas verticais, cujas campanhas de desenvolvimento tecnológico de curto 

espectro tinham como objetivo doenças específicas, tais como: malária, varíola, 

tuberculose e bouba. Esses programas eram considerados altamente eficientes, 

contudo, devido a sua natureza, eles colocavam de lado o contexto social e o seu 

papel no bem-estar ou nas doenças. As campanhas verticais realizadas nessa 

época foram bem-sucedidas, como a erradicação da varíola, porém as limitações 

desse modelo foram expostas por campanhas sem sucesso como a em prol da 

erradicação da malária, realizada pela OMS-UNICEF (WHO, 2005). 

A partir da década de 60, evidenciou-se que o modelo de saúde pública 

dominante/ modelo biomédico não atendia mais as necessidades urgentes de 

populações pobres e menos favorecidas, o que representava a maioria da 

população nos países em desenvolvimento. À época, surgiram iniciativas (como os 

“programas de saúde com base na comunidade”) que ressaltavam a participação da 

população local e uma maior colaboração da comunidade no processo decisório 

relacionado à saúde, em uma perspectiva dos direitos humanos, que relaciona a 

saúde a demandas econômicas, sociais, políticas e ambientais mais amplas (WHO, 

2005). 

Como exemplo desses programas, ressalta-se a iniciativa dos profissionais de 

saúde da China rural – os “médicos descalços” – os quais se dedicavam à saúde da 

população rural com serviços de prevenção e a utilização de medicamentos 

ocidentais e tradicionais. Ainda destacam-se programas de saúde com base na 

comunidade em Bangladesh, na Costa Rica, na Guatemala, na Índia, no México, na 

Nicarágua, nas Filipinas, na África do Sul e em outros países. “Em alguns casos, 

essas iniciativas enfrentavam não somente os determinantes sociais e ambientais da 

saúde, como também questões relacionadas às estruturas político-econômicas e às 
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relações de poder”. Na América Latina, os métodos, ideológicos e revolucionários, 

do educador brasileiro Paulo Freire de desenvolvimento de consciência e autonomia 

dos sujeitos, foram adaptados à educação em saúde e à promoção da saúde (WHO, 

2005). 

Na década de 70, no Canadá, o documento conhecido como Relatório 

Lalonde definiu os fundamentos de um movimento ideológico na saúde que passou 

a ser designado como Promoção da Saúde. Este relatório determinou o modelo do 

"campo da saúde" composto por quatro pontos: a biologia humana, a qual que inclui 

a maturidade e o envelhecimento, sistemas internos complexos e herança genética; 

o sistema de organização dos serviços, numa perspectiva da prevenção, cura e 

reabilitação; os ambientes social, psicológico e físico; e o estilo de vida, no qual são 

considerados a participação no emprego e riscos ocupacionais, os padrões de 

consumo e os riscos das atividades de lazer (ALMEIDA FILHO, 2000). 

 Nos anos 70, os movimentos supracitados culminaram na declaração final da 

Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada na cidade 

Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978, promovida pela OMS. A Conferência tratou 

questões como: as enormes desigualdades na situação de saúde entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos; a responsabilidade governamental na provisão 

da saúde e a importância da participação da sociedade no planejamento e 

implementação dos cuidados à saúde. Foram traçadas estratégias fundamentadas 

nos seguintes pontos: as ações de saúde devem ser práticas, exeqüíveis e 

socialmente aceitáveis; devem estar disponíveis em locais acessíveis à comunidade; 

a comunidade deve ser participante ativa na implantação e na execução do sistema 

de saúde; o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da 

região e do país; os cuidados primários de saúde devem funcionar como a porta de 

entrada para o sistema de saúde e serem adaptados às conjunturas econômicas, 

socioculturais e políticas da comunidade considerada (SCLIAR, 2007). 

 Assim, a Conferência de Alma-Ata e as atividades inspiradas no lema “Saúde 

para todos no ano 2000” recolocam em destaque o tema dos determinantes sociais 

da saúde (DSS). Em meados dos anos 80, retornou o predomínio do enfoque da 

saúde como um bem privado e a concepção centrada na assistência médica 

individual, apesar da realização da Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde, em 1984, em Ottawa, no Canadá, a qual adotou a Carta de 

Ottawa para Promoção de Saúde, que apontava oito determinantes da saúde: paz, 
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abrigo, educação, alimentação, renda, um ecossistema estável, recursos 

adequados, justiça social e equidade. Enfatizou-se também neste documento, a 

relevância da intersetorialidade, com ações coordenadas das diferentes esferas 

governamentais, do setor privado, dos meios de comunicação e das organizações 

não-governamentais. Na década seguinte, com o debate sobre as Metas do Milênio, 

novamente os DSS foram postos em destaque, o que se afirma com a criação da 

Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS, em 2005 (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007). 

 

 

2.1.2 Os Determinantes Sociais da Saúde e a Tuberculose 

 

Os diversos conceitos de DSS refletem a ideologia de que as condições de 

vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com 

sua situação de saúde. A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da 

Saúde (CNDSS) define os DSS como os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de 

problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A OMS conceitua os DSS 

como as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham e que expressam 

as características específicas do contexto social que determinam a saúde, além de 

apontarem para a maneira com que as condições sociais traduzem esse impacto 

sobre a saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; CDSS, 2005).  

O vocabulário dos “determinantes sociais da saúde” passou a ser utilizado 

amplamente a partir dos anos 90, sendo Tarlov, em 1996, o primeiro a empregar o 

termo de forma sistemática. Tarlov identificava quatro categorias de DSS: fatores 

genéticos e biológicos; atenção médica; comportamento individual; e as 

“características sociais dentro das quais a vida se dá” (WHO, 2005). 

Nas últimas duas décadas, vários modelos dos DSS vêm sendo 

desenvolvidos para compreender os mecanismos através dos quais os DSS 

impactam a saúde, com o intuito de esclarecer as conexões entre os diferentes tipos 

de determinantes de saúde e para situar pontos estratégicos para as ações de 

políticas. Dentre os principais modelos, destacam-se os propostos por: Dahlgren e 

Whitehead (1991); Diderichsen e Hallqvist (1998, adaptado subseqüentemente por 

Diderichsen, Evans e Whitehead 2001); Mackenbach (1994); e o de Marmot e 
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Wilkinson (1999). Ressalta-se a existência de uma estreita relação entre a eqüidade 

na saúde e os determinantes sociais, tanto conceitualmente, como em termos 

políticos. Um progresso substancial na eqüidade na saúde não poderá ser 

alcançado sem ações sobre os DSS (CNDSS, 2005). 

Para Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 81), o principal desafio dos estudos 

sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em “estabelecer 

uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, 

econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a 

situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é 

uma simples relação direta de causa-efeito.” Outro desafio importante apontado por 

estes autores, em termos conceituais e metodológicos, se refere à distinção entre os 

determinantes de saúde dos indivíduos e os de grupos e populações, uma vez que 

fatores considerados relevantes para explicar as diferenças no estado de saúde dos 

indivíduos não explicam as diferenças entre grupos de uma sociedade ou entre 

sociedades diversas. Compreende-se que os fatores individuais são importantes 

para identificar que indivíduos pertencentes a um grupo estão mais vulneráveis, já 

as diferenças nos níveis de saúde entre grupos e populações estão mais associadas 

principalmente ao grau de eqüidade na distribuição de renda. 

Buss e Pellegrini Filho (2007) apontam várias abordagens para o estudo dos 

mecanismos através dos quais os DSS causam as iniqüidades de saúde. Uma delas 

enfoca os aspectos físico-materiais na produção da saúde e da doença, em uma 

perspectiva de que as diferenças de renda influenciam a saúde pela escassez de 

recursos dos indivíduos e pela ausência de investimentos em infra-estrutura 

comunitária, resultante de decisões políticas e econômicas. Outra abordagem 

enfatiza os fatores psicosociais, que incluem as relações entre percepções de 

desigualdades sociais, mecanismos psicobiológicos e situação de saúde, se 

alicerçando no conceito de que as percepções e as experiências de pessoas em 

sociedades desiguais acarretam estresse e prejuízos à saúde. Já os enfoques 

ecossociais e os multiníveis objetivam integrar as abordagens individuais e grupais, 

sociais e biológicas de uma forma “dinâmica, histórica e ecológica”. 

Existem outros enfoques que visam correlacionar a saúde das populações, as 

desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento da trama de 

vínculos e associações entre indivíduos e grupos, caracterizada pelas relações de 

solidariedade e confiança – o capital social (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 
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O modelo que serviu de base referencial para este estudo foi o de Dahlgren e 

Whitehead (Figura 1), o qual explica como as iniquidades sociais na saúde resultam 

das interações entre os diferentes níveis de condições, partindo do nível individual 

até o de comunidades afetadas por políticas de saúde nacionais. Delineia-se com os 

DSS dispostos em diferentes camadas, desde uma camada mais próxima dos 

determinantes individuais até uma camada distal, na qual se localizam os 

macrodeterminantes. Os indivíduos estão no centro da figura, e têm idade, gênero e 

fatores genéticos que condicionam seu potencial de saúde final. A camada 

imediatamente externa representa o comportamento e os estilos de vida das 

pessoas, relacionando o fato de que as pessoas expostas a circunstâncias 

desfavoráveis tendem a demonstrar mais fatores de risco comportamentais, tais 

como fumo e dieta pobre, e está situada no limiar entre os fatores individuais e os 

DSS, pois os comportamentos podem também ser considerados parte dos DSS, já 

que essas opções são fortemente influenciadas por determinantes sociais - como 

informações, possibilidades de acesso a alimentos saudáveis e espaços de lazer 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; CNDSS, 2005). 

A influência da sociedade e da comunidade é demonstrada na próxima 

camada. Para os grupos menos favorecidos, os indicadores de organização 

comunitária registram uma disponibilidade menor de redes de apoio, além de menos 

serviços sociais, atividades de lazer comunitárias e modelos de segurança mais 

frágeis (CNDSS, 2005). 

 

FIGURA 1: Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e 

Whitehead (1991). 

 

Fonte: CNDSS (2008). 



33 

 

 

No próximo nível, estão representados os fatores relacionados a condições de 

vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a serviços essenciais, 

como saúde e educação, indicando que as pessoas mais desfavorecidas estão 

sujeitas a maiores riscos, devido a precárias condições habitacionais, à exposição a 

riscos ocupacionais e ao acesso menor aos serviços. Na última camada, situam-se 

os macrodeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e 

ambientais da sociedade e que exercem grande influência sobre os demais níveis 

(CNDSS, 2008). 

O modelo de Diderichsen e Hallqvist, de 1998, foi adaptado por Diderichsen, 

Evans e Whitehead em 2001. Esse modelo destaca a estratificação social gerada 

pelo contexto social, que confere aos indivíduos posições sociais distintas, as quais 

determinam suas oportunidades de saúde. No Figura 2, (I) representa o processo 

segundo o qual cada indivíduo ocupa certa posição social como resultado de 

diversos mecanismos sociais, como o sistema educacional, o mercado de trabalho e 

as instituições políticas. Conforme a posição social ocupada pelos indivíduos, 

surgem diferenciais, como o de exposição a riscos que causam prejuízos à saúde 

(II); o diferencial de vulnerabilidade à ocorrência de doença, devido à exposição a 

estes riscos (III); e o diferencial de conseqüências sociais ou físicas, após o 

adoecimento (IV). As conseqüências sociais compreendem “o impacto que a doença 

pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e sua família” (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 85; CNDSS, 2005).  

 

FIGURA 2: Modelo de Diderichsen e Hallqvist (1998) 

 

Fonte: CNDSS (2005). 



34 

 

 

 O modelo de Brunner, Marmot e Wilkinson (1999) – múltiplas influências no 

decorrer da vida – foi desenvolvido para relacionar as perspectivas da saúde clínica 

às da saúde preventiva. Dessa forma, este modelo foi aplicado ao processo social 

subliminar às desigualdades na saúde, gerando um modelo de fatores sociais que 

causam mau estado de saúde. Além disso, este modelo integra o padrão social à 

saúde e à doença por caminhos materiais, psicossociais e comportamentais. Fatores 

genéticos, de infância e culturais também são influências importantes sobre a saúde 

da população (CNDSS, 2005). 

 

FIGURA 3: Modelo de Brunner, Marmot e Wilkinson (1999).  

Fonte: CNDSS (2005). 

 

No âmbito individual, a compreensão dos fatores intrínsecos aos usuários de 

saúde que determinam o seu comportamento frente às doenças é mediada pelo 

reconhecimento da identidade dos mesmos, os quais são destinatários das práticas 

de saúde, seres autênticos, dotados de necessidades e valores próprios, origem e 

assinalação de sua situação particular. Esses sujeitos devem ser considerados 

como aqueles que produzem sua própria história, sendo responsáveis pelo seu 

próprio devir (AYRES, 2001). 

A auto-avaliação do estado de saúde é uma variável de mensuração do 

estado de saúde através de um critério subjetivo, uma vez que depende da 

percepção da pessoa acerca do seu estado. Todavia, essa variável é considerada 
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uma importante medida de necessidade em saúde, obtendo o significado de uma 

escala de bem-estar geral do indivíduo. Ao avaliar seu estado de saúde, o indivíduo 

não responde fundamentado na simples presença ou não de uma doença, mas 

busca ponderar a sua resposta a características que transcendem o significado strito 

de saúde, como vitalidade, ansiedade e preocupação (NERI; SOARES, 2002). “A 

subjetividade é produto das redes da história, descentrada do indivíduo, coletiva e 

nunca individual [...] é produzida nos registros coletivos da sociedade e da cultura 

[...] definindo modos de existência regulados por leis, verdades, crenças, valores, 

configurando formas de vida que definem o jeito do sujeito se experienciar no 

mundo.” (GUIMARÃES; MENEGHEL, 2003, p. 357).  

A proporção de indivíduos com TB é maior entre as pessoas de baixa renda. 

Os indivíduos mais pobres tendem a procurar mais os serviços de saúde por 

problemas de doença, em detrimento da prevenção ou da realização de exames de 

rotina, como observado no contingente de maior poder aquisitivo. Este quadro está 

condicionado ao fato de os grupos menos privilegiados terem reduzida oportunidade 

de acesso, desconhecendo seu estado de saúde (NERI; SOARES, 2002). A 

utilização dos serviços de saúde representa o centro do funcionamento dos sistemas 

de saúde. O processo de utilização destes serviços é resultante da interação do 

comportamento do indivíduo que procura cuidados e do profissional que o conduz 

dentro do sistema de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004).  

Um estudo realizado na China por Wang et al. (2007) relacionou barreiras na 

acessibilidade dos doentes aos serviços de saúde e a demora no diagnóstico da TB, 

identificando que a pobreza, a ausência de conhecimento sobre seu estado de 

saúde, a migração que aumenta a vulnerabilidade dos imigrantes, a baixa 

escolaridade, o estigma e dificuldades no encaminhamento dos pacientes para o 

centro de referência. O retardo no diagnóstico relativo ao tempo que o doente 

esperou para procurar um serviço de saúde correspondeu à mediana de 21 dias do 

início dos sintomas, e referente ao retardo do sistema de saúde em diagnosticar e 

tratar após a primeira consulta médica foi de 8 dias.  

Geralmente os aspectos que desfavorecem o diagnóstico precoce também 

dificultam a adesão ao tratamento, dentre os quais se encontram: a conjuntura 

familiar; as carências pessoais; a dependência química; a miséria pecuniária; a falta 

de benefícios (cestas básicas, ticket, vales refeição, bebidas lácteas) nas unidades 

de saúde da família que comprometem o acolhimento; dificuldade na realização dos 
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exames laboratoriais; a não inserção no mercado de trabalho; e estigma da doença 

construído pelo imaginário social (SILVA et al, 2007; BRASIL, 2002). 

Na perspectiva de gênero, as concepções do processo saúde-doença, assim 

como os comportamentos dos doentes de TB apresentaram-se diferenciados entre 

homens e mulheres no Vietnã. As mulheres com TB percebiam mais o estigma e as 

graves conseqüências sociais da doença, enquanto que os homens tinham mais 

preocupações financeiras. Portanto, o princípio da eqüidade é regido pelas 

necessidades diversas de homens e mulheres em um determinado contexto. Na 

saúde pública, em que as características biológicas da doença interagem com os 

determinantes sociais para criar situações de necessidades diferentes entre homens 

e mulheres, a equidade é um princípio é essencial (THORSON; JOHANSSON, 

2004). 

Santos et al. (2007) relacionou a acentuada propagação da TB à pobreza e 

ao baixo desenvolvimento socioeconômico. As populações mais pobres e 

socialmente desfavorecidas e marginalizadas são atingidas de forma intensa e 

desproporcionada pelas doenças, inclusive a TB. A gravidade e o impacto negativo 

da doença varia contrapondo-se ao Índice de Desenvolvimento Humano e a sua 

distribuição heterogênea é influenciada por fatores como a extensão territorial, o 

crescimento populacional desordenado e a concentração de pessoas nas periferias. 

Não obstante os investimentos empregados para a resolução da doença, 

prioritariamente terapêuticos, a TB continua sendo um grave problema de saúde 

pública, e sua relação com os indicadores socioeconômicos, como a pobreza, baixa 

escolaridade e desemprego tem sido corroborada. 

Neste contexto, a intersetorialidade se constitui em uma importante 

ferramenta de superação destas iniquidades sociais, e significa adotar uma 

perspectiva global para a análise da questão saúde, incorporando os mais variados 

conhecimentos sobre outras áreas de políticas públicas, tais como, educação, 

trabalho e renda, meio ambiente, habitação, transporte, energia, agricultura, assim 

como sobre o contexto social, econômico, político, geográfico e cultural onde atua a 

política. Essas áreas interagem entre si conjuntamente com a área da saúde utilizam 

recursos da sociedade, influenciando a qualidade de vida e as demandas sobre os 

serviços de saúde (BUSS, 2000).  

A promoção da saúde tem sido alvo do enfoque político e técnico em torno do 

processo saúde-doença-cuidado. A partir de uma concepção ampla acerca do 
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processo saúde-doença e de seus determinantes, “propõe a articulação de saberes 

técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, 

públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução” (BUSS, 2000, p. 165). 

Destarte, a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 

qualidade de vida, como uma alimentação e nutrição adequadas, habitação digna e 

saneamento básico, boas condições de trabalho, acesso à educação, estilo de vida 

responsável e cuidados integrais e resolutivos de saúde.  

Santos et al. (2007) identificaram variáveis socioeconômicas relevantes para 

mensurar o nível socioeconômico associado à saúde da população, as quais foram 

anos de instrução/analfabetismo, renda por responsáveis pelo domicílio e moradores 

por domicílio, sendo o risco de adoecer por TB foi duas vezes maior na área com 

piores níveis socioeconômicos. O nível educacional expressa diferenças entre 

pessoas em termos de acesso à informação e perspectivas e possibilidades de se 

beneficiar de novos conhecimentos; a renda representa prioritariamente o acesso 

aos bens materiais, inclusive aos serviços de saúde; e o status ocupacional inclui 

esses dois aspectos, além dos benefícios adquiridos em algumas profissões tais 

como prestígio, privilégios e poder. 

Diante do supracitado, proporcionar saúde significa, além de prevenir 

doenças e prolongar a vida, assegurar meios e situações que ampliem a capacidade 

de autonomia e o padrão de bem-estar, os quais são valores socialmente definidos, 

importando em valores e escolhas. Dessa forma, a intervenção sanitária refere-se 

não apenas à dimensão objetiva dos agravos e dos fatores de risco, mas aos 

aspectos subjetivos referentes às representações sociais de saúde e doença. 

 
 
 
2.2 AS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE 

 

As ações de controle da TB têm sido modificadas conforme o modelo de 

assistência à saúde vigente, acompanhando a trajetória das concepções e políticas 

de saúde. Ressalta-se um paralelismo entre as transformações no sistema de saúde 

brasileiro e as mudanças econômicas, socioculturais e políticas ocorridas no país. 

Antunes et al. (2000, p. 376) apontou que “a transição da TB entre seus diferentes 

perfis acompanhou de perto as mudanças de atitudes das políticas governamentais 
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de combate à enfermidade, bem como as modificações nas formas sociais de 

representação da doença.” 

No início do século XIX, a assistência aos indivíduos com TB se dava através 

de organizações filantrópicas e das Ligas Contra a Tuberculose. Em 1889, mediante 

a Proclamação da República, aumentou a atividade das ligas contra a TB seguindo 

modelos europeus e americanos. No século XX, foram criados os sanatórios com o 

objetivo de promover o isolamento adequado dos pacientes e adotou-se o modelo 

das campanhas sanitárias, sendo instituído ainda neste período um Plano de Ação 

contra a TB, que apresentou poucos resultados. A assistência hospitalar pública se 

restringia ao abrigo e isolamento de portadores de psicoses, hanseníase e TB 

(RUFFINO-NETTO; SOUZA, 1999; ANDRADE; SOARES; CORDONI, 2001). 

Deste modo, as ações de controle da TB eram iminentemente instituídas por 

programas verticais e específicos. Em 1941, foi criado o Serviço Nacional de 

Tuberculose que tinha como objetivos: estudar magnitude e medidas de controle da 

doença. Em 1946, foi criada a Campanha Nacional Contra a Tuberculose, que teve 

as seguintes finalidades: coordenar as atividades do controle da TB; descentralizar 

dos serviços de controle; realizar a abreugrafia em populações selecionadas 

(RUFFINO-NETTO; SOUZA, 1999). 

Em 1975, O Programa Nacional de Controle da Tuberculose proposto no II 

Plano Nacional de Desenvolvimento, através da integração de diferentes níveis 

governamentais, apresentou as seguintes características: coordenação e normas 

únicas em níveis federal e estadual; unidades de saúde integradas; esquema 

terapêutico de curta duração (seis meses); medicamentos fornecidos gratuitamente 

aos doentes descobertos; sistema de informação único e ascendente; extensão da 

cobertura vacinal; modelo de planejamento objetivo. De forma paralela, consolidou-

se o movimento da Reforma Sanitária, que propunha reformas de base nas políticas 

de saúde, assim como surgiram as idéias sobre Medicina Comunitária nos 

Departamentos de Medicina Preventiva das universidades brasileiras, e o conceito 

de Atenção Primária à Saúde, sistematizado pelo Congresso de Alma Ata, 

promovido pela OMS (RUFFINO-NETTO; SOUZA, 1999; ANDRADE; SOARES; 

CORDONI, 2001). 

Posteriormente, em 1990, o programa de controle da doença sofreu 

desestruturação devido à extinção da Campanha Nacional contra a Tuberculose. Por 

conseguinte, ocorreu um enfraquecimento das coordenações estaduais, redução 
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dos recursos financeiros, diminuição das supervisões do programa e a 

desestruturação geral do programa nacional de controle da TB. Em 1992, em uma 

tentativa de reestruturar o programa, a responsabilidade dos treinamentos, a 

monitorização dos tratamentos e as campanhas públicas do nível federal foram 

transferidas para o nível estadual e a assistência aos pacientes, para os municípios 

(RUFFINO-NETTO; SOUZA, 1999). 

 Em 1998, o Conselho Nacional da Saúde, através da resolução de nº. 284, 

proclamou a TB como problema prioritário de saúde pública no Brasil. Dessa forma, 

foi lançado o Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), que apresentou 

os seguintes propósitos: a expansão das ações de controle da TB para 100% dos 

municípios, o diagnóstico de cerca de 90% dos casos esperados e percentual de 

cura de pelo menos 85% dos casos diagnosticados, garantindo a estruturação da 

rede de serviços de saúde para identificação de sintomáticos respiratórios, 

organização de uma rede laboratorial para diagnóstico e controle dos casos, 

garantia de acesso ao tratamento supervisionado e/ou auto-administrado dos casos, 

proteção dos sadios, alimentação e análise das bases de dados para tomada de 

decisão (RUFFINO-NETTO; SOUZA, 1999; BRASIL, 2002; BRASIL, 2004b). 

 A modelo de atenção à saúde curativo, individual, específico e biomédico, no 

decorrer do tempo, por não responder mais as necessidades da população, 

fragilizou-se consideravelmente, estabelecendo-se uma crise em resposta aos 

diversos movimentos sociais desencadeados, na busca do direito à saúde, 

culminado na Reforma Sanitária, como já descrito, e que se desdobrou na 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição de 1988. O SUS 

norteia-se pelo princípio mor de que a saúde é direito de cidadania e dever do 

Estado e pelos demais princípios da universalidade, integralidade e equidade, além 

de suas diretrizes organizativas – a descentralização, hierarquização, 

regionalização, participação e controle social (VASCONCELOS & PASCHE, 2006). 

Além do exposto, a saúde não é mais a mera ausência de doença, mas sim o 

resultado de uma boa qualidade de vida das pessoas, garantida pelo acesso a 

educação, moradia, alimentação, emprego, transporte, lazer, segurança, 

saneamento básico e a um sistema de saúde de qualidade. 

 Esse novo modelo assistencial embasado numa atenção à saúde não mais 

curativa, mas promocional, preventiva e assistencial, exige o atendimento das 

diversas dimensões operacionais que permeiam o SUS. Na APS, a porta de entrada 
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do sistema referido, as ações de saúde são direcionadas pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 

continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade 

e da participação social (BRASIL, 2004a). 

 

Assim, o grande desafio do SUS com suas diretrizes de 
universalização, descentralização com integralidade das ações tem 
sido o de construir pontes capazes de vincular as lógicas do modelo 
que enfatiza o coletivo, antes separado nas dinâmicas centralizadas 
próprias das campanhas, à lógica individual inerente à clínica 
através da qual se organiza a assistência médica. A vigilância dos 
problemas de saúde requer além do acompanhamento da incidência 
e prevalência dos agravos, a observação da qualidade das ações, 
reafirmando a necessidade de mecanismos eficientes de 
supervisão, acompanhamento e avaliação (RUFFINO-NETTO; 
SOUZA, 1999). 

 

O sistema de saúde brasileiro é hoje, assim, palco da disputa entre modelos 

assistenciais diversos, com a tendência de reprodução conflitiva dos modelos 

hegemônicos, ou seja, o modelo médico-assistencial privatista (ênfase na 

assistência médico-hospitalar e nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico) e o 

modelo assistencial sanitarista (campanhas, programas especiais e ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária), ao lado dos esforços de construção de 

modelos alternativos (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998). 

A APS como estratégia de organização do sistema de serviços de saúde é 

compreendida como uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e 

reordenar todos os recursos do sistema com o objetivo de satisfazer as 

necessidades, demandas e representações da população, implicando em articulação 

da APS dentro de um sistema integrado de serviços de saúde (MENDES, 2002). 

A APS tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua 

organização de acordo com os preceitos do SUS (BRASIL, 2004b). A Saúde da 

Família, estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a AB, tem 

como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de 

forma integral e contínua, aproximando-as da família e, com isso, melhorar a 

qualidade de vida das pessoas (BRASIL, 2004b). 

A introdução de novas possibilidades de intervenção no controle da TB, 

contando com o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) promoveu a integração destes serviços, o que 
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significaria oportunidade para expansão do alcance das ações de controle, pois as 

decisões ficariam mais próximas da população, os recursos seriam mais efetivos, o 

que facilitaria o acompanhamento dos casos. Nesta perspectiva, o PNCT concedeu 

ênfase à atuação das equipes do PACS e do PSF enquanto instrumento para 

melhorar a adesão terapêutica e evitar o abandono do tratamento (RUFFINO 

NETTO, 1999).  

Acresce-se ainda que esta medida poderia contribuir para a difusão da 

estratégia DOTS e o cumprimento dos seus cinco pilares: a) compromisso político-

governamental através dos gestores da saúde; b) aumento na detecção de pelo 

menos 70% dos casos estimados de TB pulmonar bacilífero; c) aumento nas taxas 

de cura acima de 85%, com a adoção do tratamento medicamentoso de curta 

duração; d) provisão regular dos medicamentos; e) sistema de notificação de casos 

de TB adequado para o monitoramento das atividades de controle (CASTELO 

FILHO et al., 2004). 

Um dos princípios que regem a atuação das ESF é a regionalização, que 

consiste na implementação de ações de saúde adaptadas às características 

ambientais, sociais e econômicas de cada região ou comunidade considerada. 

Neste contexto, a Estratégia de Saúde da Família deve responder as necessidades 

de saúde demandadas pela população. Na saúde, as necessidades estão 

organizadas em quatro grandes grupos:  

 
O primeiro diz respeito a ter boas condições de vida [...]; o outro conjunto 
fala das necessidades de se ter acesso e se poder consumir toda 
tecnologia de saúde capaz de melhorar e prolongar a vida [...]; o terceiro 
diz respeito à insubstituível criação de vínculos afetivos entre cada usuário 
e uma equipe e/ou um profissional [...]; um quarto diz respeito á 
necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu 
modo de levar a vida (CECÍLIO, 2001, p. 114-115). 

 

Estas necessidades revelam a complexidade dos problemas de saúde, uma 

vez que envolvem inúmeras dimensões da vida, desde as que se circunscrevem no 

corpo até as de ordem social e subjetiva. Dessa forma, para que o trabalho em 

saúde seja eficaz, deve responder a essa complexidade e utilizar tecnologias de 

trabalho para a produção do cuidado (BRASIL, 2005). À possibilidade de utilizar 

serviços de saúde quando necessário denominamos de acesso, sendo o SUS 

orientado pelo princípio de acesso universal e igualitário, constituindo o princípio 
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constitucional de justiça social nos serviços de saúde, a igualdade no acesso entre 

indivíduos socialmente distintos (TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006). 

Ruffino-Netto (2002) assinala que existem problemas sérios na área da saúde 

pública, sendo o primeiro deles a continuidade dos programas e o segundo, a 

adequação das propostas. Às vezes, as propostas focalizam o problema da TB 

como se ele representasse apenas um somatório dos tuberculosos existentes, mas 

na realidade, o problema inclui fundamentalmente a área social. Para o tuberculoso, 

a solução implica o uso de esquemas terapêuticos eficazes, porém para a TB, a 

solução exige programas que visem uma qualidade de vida mais adequada. 

O acesso à saúde está ligado às condições de vida, nutrição, habitação, 

poder aquisitivo e educação, englobando a acessibilidade aos serviços, que 

extrapola a dimensão geográfica, abrangendo também o aspecto econômico, 

relativo aos gastos diretos ou indiretos do usuário com o serviço, o aspecto cultural 

envolvendo normas e técnicas adequadas aos hábitos da população e o aspecto 

funcional pela oferta de serviços adequados às necessidades da população 

(UNGLERT, 1995). 

A acessibilidade geográfica reflete a distância entre a população e os 

recursos, podendo ser medida pela distância, tempo de deslocamento, custo do 

transporte, entre outros fatores. A acessibilidade organizacional inclui as 

características ligadas ao modo de organização dos recursos de assistência à saúde 

que obstruem ou aumentam a capacidade das pessoas no uso de serviços. Incluem 

aspectos como, por exemplo: tempo para obter uma consulta, tipo de marcação 

(agendamento), turnos de funcionamento, tempo para fazer exames laboratoriais, 

continuidade do tratamento. Entre os aspectos sócio-culturais e econômicos da 

acessibilidade, deve-se considerar: o conhecimento sobre o próprio corpo; nível de 

conhecimento sobre a oferta de serviços de saúde; medo do diagnóstico e 

intervenções dele decorrentes; crenças e hábitos; dificuldades de comunicação com 

a equipe de saúde; crédito dado ao sistema de saúde; grau de instrução; níveis de 

emprego, renda e seguridade social (FEKETE, 1992; STARFIELD, 2002). 

A acessibilidade é o elemento estrutural indispensável para a primeira 

atenção, e para ser ofertada o local de atendimento deve ser facilmente acessível e 

disponível, caso contrário, a atenção será postergada podendo afetar adversamente 

o diagnóstico e o manejo do problema (STARFIELD, 2002). 
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Nesta direção, destaca-se que o controle da TB complementarmente 

relaciona-se, por um lado à superação das iniqüidades sociais, e por outro à garantia 

de acesso às tecnologias disponíveis nos serviços de saúde. Arcêncio (2008) dispõe 

sobre os determinantes dos serviços de saúde na acessibilidade, apontando as 

seguintes variáveis em relação à prestação dos serviços: os recursos humanos e 

materiais e o modo de organização dos serviços. Em relação aos determinantes 

individuais na acessibilidade, agrupam-se as características das populações em 

risco nos seguintes fatores: predisposição dos indivíduos para utilização dos 

serviços de saúde, incluindo a idade, sexo, raça, religião e valores sobre a saúde e a 

doença; disponibilidade ou poder dos indivíduos, considerando os recursos próprios 

como a renda; e as necessidades que podem ser percebidas em âmbito individual 

ou surgirem mediante avaliação dos prestadores de serviços.   
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3 Percurso Metodológico  
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Este estudo vincula-se ao projeto intitulado “Retardo no diagnóstico da 

tuberculose: análise das causas nos municípios da região metropolitana da Grande 

João Pessoa”, aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, sob o nº. 0589. Este se encontra 

articulado ao projeto multicêntrico denominado “Retardo no diagnóstico da 

tuberculose: análise das causas em diferentes regiões do Brasil”, aprovado e 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(Edital MCT/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT Nº. 034/2008) e coordenado pela 

área de estudos operacionais da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose – 

REDE-TB. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Com o propósito de explorar as compreensões subjetivas das pessoas e/ou 

grupo especial, caracterizar as experiências vivenciadas sobre uma realidade 

especifica, optou-se pelo enfoque qualitativo. Para Minayo (2008), este tipo de 

pesquisa é aplicado ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, resultantes das interpretações que os 

humanos fazem acerca de como vivem, sentem e pensam. 

 Na metodologia qualitativa, o pesquisador é movido a uma atitude de 

acolhimento das angústias e ansiedades da pessoa em estudo, com a pesquisa 

ocorrendo em ambiente natural; além disso, busca um enquadramento da relação 

face a face, valorizando as trocas afetivas mobilizadas na interação pessoal e 

escutando a fala do sujeito, com foco sobre temas ligados à saúde/doença, aos 

processos terapêuticos, aos serviços de saúde e/ou sobre como lidam com as suas 

vidas (TURATO, 2000).  

Do ponto de vista epidemiológico, o delineamento da pesquisa abrange o 

método de seleção dos indivíduos e a coleta de informações sobre uma determinada 

questão de pesquisa, correspondente a um aspecto do fenômeno saúde-doença e 

aos fatores a ele associados. A epidemiologia tornou-se o fundamento científico para 

as ações de saúde no âmbito coletivo, buscando as múltiplas causas da doença na 

própria sociedade (SCHMIDT; DUNCAM, 1999).  
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DE ESTUDO 

 

FIGURA 4 – Mapa dos principais municípios que                 FIGURA 5 – Mapa de Cabedelo 

constituem a região metropolitana de João Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAPA..., 2011. 

 

 

                                                                                

                                                                              Fonte: MAPA da cidade, 2009. 

Dada a importância que tem o município de Cabedelo na região metropolitana 

de João Pessoa1, uma vez que concentra área portuária, se destacando 

epidemiologicamente pela alta incidência de casos de coinfecção TB - HIV/AIDS, 

este estudo será realizado no município referido. 

O município portuário de Cabedelo - PB, com área territorial de 31,915 km2 e 

uma densidade populacional de 1.815,57 hab./ km2,  encontra-se em 2º lugar no 

ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM na Paraíba com 

0,757. A população estimada no ano de 2010, segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE – foi de 57.944 habitantes, todos residentes em área 

urbana, com um PIB per capita de R$ 42.775,42 (IBGE, 2010). 

A rede de AB do município é organizada em 19 Unidades de Saúde da 

Família (USF), compostas por 19 equipes, perfazendo uma cobertura de 85%, não 

                                                 
1
 A área da Grande João Pessoa – formada pelos municípios de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo, 

integra a Região Metropolitana de João Pessoa, criada pela lei Complementar Estadual 59/2003, tendo como 

sede João Pessoa - capital do Estado da Paraíba. Além desse e dos municípios já citados é composta pelos 

municípios do Conde, Cruz de Espírito Santo, Lucena, Mamanguape e Rio Tinto.  

 



47 

 

 

existindo unidades de saúde integradas, nem divisão por Distritos Sanitários. A 

descentralização das ações de TB no município para a AB ocorreu de forma efetiva 

a partir de 2007. O grau de institucionalização das ESF encontra-se consolidada, 

segunda dados da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. 

 As equipes mínimas de saúde da USF são compostas por médicos 

generalistas, enfermeiros, auxiliares/técnicos de enfermagem, odontólogos, agentes 

comunitários de saúde e auxiliares de consultório dentário, outras categorias 

também aparecem no cenário destas USF como, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

psicólogos, avaliadores físicos, agente de defesa ambiental e assistentes sociais, 

totalizando 319 profissionais que atuam nesse nível de atenção. Além das USF 

existem 02 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS AD - com 21 profissionais e 

CAPS I – com 18 profissionais); 01 Centro Especializado de Odontologia (CEO) que 

alberga 24 profissionais; 01 Policlínica, 01 Hospital (Hospital Municipal Padre Alfredo 

Barbosa) que possui 312 profissionais, estando o mesmo sob gestão municipal, 01 

Laboratório Central de saúde Pública (LACEN) com 04 profissionais, 01 Centro 

Municipal de Fisioterapia, 01 Farmácia Central e 02 equipes de Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família, além de dispor do Serviço de Assistência Especializada (SAE) e 

de um Centro Municipal de Referência em Saúde, entre outros estabelecimentos 

listados abaixo (tabela 2). De acordo com dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município conta com 30 estabelecimentos 

responsáveis pelas ações em saúde. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do município, as unidades 

de saúde possuem os insumos necessários para realização da coleta de material de 

escarro e solicitação de exames complementares para diagnóstico de TB, tais como 

pote para coleta de material para exame de baciloscopia, pedido de cultura, de 

baciloscopia e de exame HIV, além das fichas de referência e contra-referencia. 

Entretanto, nem sempre realizam o procedimento de coleta nas dependências da 

unidade, por não contarem com recursos disponíveis para armazenamento do 

material coletado (geladeira ou isopor). Nestes casos os profissionais orientam os 

usuários quanto à realização da coleta de escarro, deixando os mesmos 

responsáveis pela entrega do material no início da manhã na unidade de saúde. A 

equipe de saúde entra em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que é 

responsável por acionar o motorista da prefeitura que conduzirá o material até o 

laboratório central. Caso o usuário entregue o material após este horário, o 

http://www.apontador.com.br/local/redirect/?url=http%3A%2F%2Fhospital-municipal-pe-alfredo-barbosa.br.telelistas.net%2Fvct%2Fhospitais-publicos%2Fcabedelo%2F85497576.htm
http://www.apontador.com.br/local/redirect/?url=http%3A%2F%2Fhospital-municipal-pe-alfredo-barbosa.br.telelistas.net%2Fvct%2Fhospitais-publicos%2Fcabedelo%2F85497576.htm
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armazenamento fica condicionado à capacidade estrutural da unidade. Caso não 

seja possível o acondicionamento correto do material na unidade ou haja suspeitas 

pelo profissional de saúde de que o mesmo possa ter sofrido alguma alteração 

devido acondicionamento inadequado ou “erros” na coleta, despreza-se e solicita-se 

nova coleta. O processamento e análise do material são realizados pelo Laboratório 

Central (LACEN), recém-inaugurado no município.  

A análise do material é realizada em 24 horas, ficando sob a responsabilidade 

do próprio usuário o recebimento dos resultados, os quais devem ser entregues à 

equipe de saúde. Os laboratórios são orientados a informar, por telefone, às USFs 

quando o resultado para TB for positivo, acelerando, dessa forma, o inicio do 

tratamento. 

Exames complementares, a exemplo do Raio-X de Tórax, são solicitados pelo 

médico, marcado no próprio serviço de saúde, os casos sob investigação 

epidemiológica são encaminhados para realização do exame no Hospital do 

município ou Policlínica, caso o usuário prefira esta última opção. O teste de HIV é 

realizado também no Hospital municipal, embora algumas equipes de Saúde da 

Família realizam o teste rápido na própria unidade de saúde. O teste de PPD para 

os contatos é realizado apenas no hospital. Os casos confirmados são 

acompanhados pela unidade de saúde, porém muitas vezes os próprios usuários 

procuram o ambulatório especializado (PCT) do Complexo Hospitalar Clementino 

Fraga, localizado na cidade de João Pessoa-PB ou são encaminhados pela 

Policlínica.  

Nas USFs não existe uma rotina sistematizada para o atendimento dos 

usuários de TB, realizando-se de acordo com os casos que possam surgir na 

comunidade. O tratamento supervisionado dos casos é feito sob supervisão 

geralmente pelo Enfermeiro, profissional que responde pelas ações de controle de 

TB na unidade, entretanto, na maioria das vezes fica sob responsabilidade do 

Agente Comunitário de Saúde responsável pela área em que reside o usuário, 

sendo realizada também, na maioria das vezes a auto-administração sem 

supervisão direta do profissional de saúde. Contudo, apesar do Enfermeiro 

responder pelas ações de controle da TB, ainda tem-se a centralização, por parte 

dos usuários, na figura do médico, em razão do mesmo realizar a solicitação dos 

exames.  
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O sistema de saúde municipal contempla três níveis de assistência, com 

oferta de atendimento domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Além da sede 

administrativa, possui dezenove Unidades Básicas da Estratégia Saúde da Família, 

uma Unidade de Fisioterapia, um Centro Municipal de Referência em Saúde, 

incluindo um Serviço de Atenção Especializada em DST/AIDS e um Centro de 

Especialidade Odontológicas – CEO, um Laboratório de Controle de Endemias, um 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e um Hospital de Média Complexidade, 

incluindo um Laboratório de Análises Clínicas, além de dois Núcleos de Assistência 

à Saúde da Família -  NASF.  

Para contribuir com a adesão ao tratamento, o município disponibiliza para os 

pacientes uma cesta básica mensal durante nove meses consecutivos, isto significa 

dizer que o paciente termina o tratamento proposto em 06 meses, e ainda recebe a 

cesta por mais três meses. Tal iniciativa ajuda a manter o paciente em tratamento e 

principalmente no que se refere ao estado nutricional, proporcionando uma melhor 

reabilitação.  

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Participaram do estudo nove doentes em tratamento de TB, maiores de 18 

anos e residentes no município de Cabedelo - PB. Para a identificação dos sujeitos, 

contou-se com o apoio dos enfermeiros e dos agentes comunitários de saúde das 

USF responsáveis pelo acompanhamento dos doentes, após contato com a 

coordenadora do programa de TB do município referido.  

Os sujeitos entrevistados ocuparam diferentes posições no momento da 

entrevista que produziram efeitos de sentidos, delineando as seguintes condições de 

produção imediatas:  

 Sr. Cravo foi entrevistado no terraço de sua residência e desde o início 

adotou uma postura cerrada e uma posição de recuo diante da 

aproximação do entrevistador, demonstrando desconfiança. Ele 

silenciou sua posição de ex-presidiário, desvelando-a na metade da 

entrevista. 

 Sr. Cacto recepcionou o entrevistador de maneira acolhedora na sala 

de sua casa e acompanhado de sua esposa. Durante toda a entrevista, 
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apresentou-se solícito a compartilhar as suas vivências e sentimentos 

no enfrentamento da doença, adotando a posição de sujeito doente, 

incapacitado para as atividades laborais e cotidianas e de vítima da 

precariedade da assistência pública de saúde. 

 Sr. Amarílis reside em uma casa com precárias condições físicas e de 

higiene. Desde a primeira aproximação do entrevistador, demonstrou 

indiferença, desinteresse, não permitindo a entrada do mesmo em sua 

residência. Dessa forma, a entrevista ocorreu na frente de sua casa, a 

qual se localizava diante da feira do bairro, o que contribuiu para a 

dispersão do entrevistado devido aos ruídos procedentes da rua. 

Inicialmente, adotou uma posição dispersa e posteriormente assumiu a 

posição de cócoras, o que corroborou o sentido de passividade deste 

sujeito, não apenas em relação à própria vida, mas também no 

enfrentamento da doença, uma vez que já adoecia pela segunda vez e 

isto não implicou no autocuidado, nem em mudança de 

comportamento. 

 Sra. Genciana mora ao lado da USF, em uma casa com condições 

físicas precárias (com iluminação e ventilação inadequadas). 

Inicialmente, ocupou a posição de ex-doente de TB, demonstrando 

desconforto em relação ao motivo da entrevista, porém no decorrer da 

mesma, compartilhou suas dificuldades no enfrentamento da doença, 

os sentimentos associados ao estigma sofrido, passando a adotar a 

posição de doente de TB, vítima do preconceito, revelando um intenso 

sofrimento através de suas emoções e do choro.  

 Sra. Açucena acolheu o entrevistador na sala de sua residência 

(extrema pobreza), na presença de seus filhos e de sua mãe. 

Encontrava-se no ápice do agravamento da doença, assumindo a 

posição de doente grave, com sentimentos de desespero e medo. 

Apresentou dificuldades de compreensão e de comunicação, 

expressando constrangimento. 

 Sr. Alecrim foi entrevistado em uma sala da USF (não estava em casa 

no momento da abordagem, mas próximo à unidade de saúde), com 

privacidade e sem distrações. Adotou a posição de entrevistado formal, 

favorecido pela posição ocupada na sala – de frente para o 
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entrevistador e separado do mesmo por um birô –, apresentando-se 

solícito e interessado em participar da pesquisa. Adotou uma postura 

confortável e satisfação quanto ao afastamento do trabalho e ao 

benefício recebido (auxílio-doença). 

 Sra. Gardênia recebeu o entrevistador no terraço de sua residência, 

acompanhada de seu marido, filha e netos. No decorrer da entrevista, 

assumiu a posição de doente inutilizada, impossibilitada de realizar 

atividades cotidianas. Apresentou-se resistente às mudanças 

provocadas pela doença, abandonando o tratamento temporariamente. 

 Sr. Jacinto reside em condições indignas de moradia (casa sem 

condições de higiene, sem iluminação e ventilação, com apenas um 

quarto pequeno e um banheiro) e sozinho. Manteve-se pouco 

interessado em responder as perguntas, com uma postura fechada, 

falando em um tom baixo para os vizinhos não ouvirem o conteúdo da 

conversa, desvelando a posição de doente estigmatizado, expressando 

sentimentos de vergonha e raiva e resistente à busca por assistência. 

 Sra. Girassol foi entrevistada em sua residência, onde mora sozinha 

com seus filhos e, devido à localização, a ACS também acompanhou a 

entrevista. Em todos os momentos, teve uma postura aberta e disposta 

a responder as perguntas, assim como a compartilhar suas 

experiências. Adotou a posição de mãe doente, preocupada com seus 

filhos caso morresse e, posteriormente, ocupou a posição de quem 

necessita da ajuda de outros para sobreviver (recebe cestas básicas) e 

a de pessoa religiosa.   

 

 

3.4 PRODUÇÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

Este estudo elegeu a entrevista como instrumento para produção do material 

empírico. A escolha desta ferramenta partiu do pressuposto que esta permite 

fornecer informações mais profundas sobre a realidade, evidenciando valores e 

opiniões dos atores sociais envolvidos com o tema. Entende-se por entrevista o 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha conhecimentos 

acerca de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 
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profissional, podendo ser um meio de investigação, de coleta de dados ou servir de 

auxílio no diagnóstico ou tratamento de um problema social (MARCONI; LAKATOS, 

2002).  

 Deste modo, decidiu-se utilizar a entrevista semi-estruturada, por permitir ao 

entrevistador discorrer sobre o tema sem condições pré-fixadas e, ao entrevistado, 

alcançar a liberdade e espontaneidade durante a investigação (MINAYO, 2008). 

Utilizou-se um roteiro com as questões de investigação, incluindo perguntas 

sobre as possíveis causas de retardo do diagnóstico da TB relacionados aos 

doentes e sobre os fatores referentes à adesão ao tratamento (APENDICE I).  O 

roteiro deve se apoiar nas variáveis e indicadores considerados essenciais e 

suficientes para a construção de dados empíricos, podendo ser organizado em 

tópicos temáticos. Além do exposto, o roteiro da entrevista deve considerar uma 

lógica de encadeamento das perguntas, ocorrendo como uma seqüência de temas 

(MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005).  

A produção do material empírico propriamente ocorreu nos meses de agosto 

a outubro de 2011.  A sequência de entrevistas ocorreu de forma aleatória nas áreas 

de cobertura de seis USF – Jardim Manguinhos, João Roberto Borges, Renascer 

III/III, Salinas, Jacaré e Palmeira. É importante ressaltar que, ao início de cada 

entrevista foi explicitado o objetivo da pesquisa, com a finalidade de obter maior 

aproximação entre entrevistador-informante e também um maior esclarecimento 

sobre o que seria realizado. Após as devidas explicações, todo entrevistado recebeu 

informações sobre o destino dos dados colhidos, que estabelece a garantia do sigilo 

na sua utilização. A partir da concordância na colaboração da pesquisa foi firmado o 

consentimento por escrito. As entrevistas foram gravadas após aquiescência dos 

entrevistados e posteriormente transcritas pela pesquisadora. 

 

 

3.5 ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

 O referencial teórico-analítico utilizado foi a Análise de Discurso. O criador da 

Análise de Discurso nas Ciências Sociais é o filósofo francês Michel Pêcheux. O 

quadro epistemológico articula três regiões do conhecimento perpassadas 

transversalmente pela Teoria da Subjetividade: o Materialismo Histórico (a teoria das 

formações sociais, de suas transformações e ideologias); a Linguística (teoria dos 
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mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação); e a Teoria do Discurso 

(teoria da determinação histórica dos processos semânticos). Pêcheux estabeleceu 

dois pressupostos básicos de análise de discurso: o sentido de uma palavra, de uma 

expressão ou de uma proposição expressa posições ideológicas no processo sócio-

histórico, no qual as formas de relação são produzidas; e toda formação discursiva 

dissimula sua dependência das formações ideológicas (MINAYO, 2008). 

 Para Orlandi (discípula de Pêcheux) a Análise de Discurso é uma proposta 

crítica que procura problematizar as formas de reflexão estabelecidas. Ainda afirma 

que é uma teoria crítica que trata da determinação histórica dos processos de 

significação e considera como foco central a relação entre a linguagem e seu 

contexto de produção. Além do exposto, revela que não há discurso sem sujeito e 

nem sujeito sem ideologia e ressalta o encobrimento das formas de dominação 

política, sendo a linguagem um espaço social de debate e de conflito (MINAYO, 

2008). 

“Movimentos dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios de 

conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de incerteza, de 

trajetos, de ancoragem e de vestígios: isto é o discurso, isto é o ritual da palavra.” 

(ORLANDI, 1999, p. 10). Na análise de discurso compreende-se a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico e possibilita conhecer aquilo que faz do homem 

um ser especial capaz de significar e significar-se (ORLANDI, 1999). 

 Na técnica de análise de discurso, o texto é uma unidade complexa de 

significações e consiste no discurso acabado para fins de análise. Porém, como 

objeto teórico, o texto é infinitamente inacabado, direcionado para o contexto que o 

gerou e para a ideologia nele impregnada. O silêncio ocupa lugar de relevância 

nesta técnica, sendo ao mesmo tempo, ambíguo e eloquente. O dito e o não dito 

configuram o jogo de cenas entre a região interior e exterior dramatizado no trabalho 

de campo, uma vez que há silêncios que dizem e há falas silenciadoras. Quanto aos 

tipos de discurso, um tipo de discurso resulta de determinado modo de 

funcionamento discursivo, existindo conforme Orlandi, os discursos lúdico, polêmico 

e o autoritário (MINAYO, 2008). 

 Ainda segundo a autora supracitada, são propostos os seguintes 

procedimentos: estudo das palavras do texto; análise da construção das frases; a 

formação de uma rede semântica que evidencia uma dinâmica intermediária entre o 
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social e a gramática; e a elaboração da análise, considerando a produção social do 

texto como constitutiva do seu próprio sentido. (MINAYO, 2008). 

A análise de discurso objetiva a compreensão do modo como um objeto 

simbólico produz sentidos. O primeiro passo é a constituição do corpus, definindo 

seus limites, fazendo recortes e iniciando o trabalho de análise a partir da retomada 

de conceitos em um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise, 

transformando a superfície linguística no objeto discursivo. O segundo passo é a 

passagem do objeto discursivo para o processo discursivo, a partir da observação 

dos sentidos do texto. Esta etapa consiste na relação das formações discursivas 

com as formações ideológicas, o que proporciona a compreensão de como se 

constituem os sentidos do dizer (ORLANDI, 1999). 

Ao trabalhar essas etapas de análise, o analista “observa os efeitos da língua 

na ideologia e a materialização desta na língua”, apreendendo a historicidade do 

texto (ORLANDI, 1999, p. 68). No decorrer do procedimento analítico, o analista 

deve observar os efeitos metafóricos, considerados fenômenos semânticos 

produzidos por uma substituição contextual através de deslizes ou transferências na 

língua. As mesmas palavras podem ter significados diferentes, ou seja, “as palavras 

remetem a discursos que derivam seus sentidos das formações discursivas, regiões 

do interdiscurso que, por sua vez, representam no discurso as formações 

ideológicas (ORLANDI, 1999, p. 80). 

Para Orlandi (2007), o silêncio é tido com “fundante”, uma vez que ele 

perpassa as palavras, existe entre elas ou indica que o sentido pode sempre ser 

outro, ou que o mais importante nunca se diz. É necessário pensar o não-dito 

discursivamente, a fim de clarificar alguns aspectos da análise de discurso. Assim, o 

silêncio é o não-dito que é história e que diante da necessidade de relação do 

sentido com o imaginário, é também a função da relação entre língua e ideologia.  

A política do silêncio se subdivide em: silêncio constitutivo, ou seja, para dizer 

é preciso não dizer; e o silêncio local, que se refere à censura propriamente dita. 

Dessa forma, o silêncio pode ser considerado tanto parte da retórica da dominação 

como da retórica do oprimido. O silêncio é a matéria significante por excelência, é o 

real da significação, é o real do discurso. Ao considerar relações entre linguagem, 

mundo e pensamento, o silêncio resiste à pressão de controle exercida pela 

urgência da linguagem e “significa” de muitas e outras maneiras. Pensar o silêncio é: 

um esforço contra a hegemonia do formalismo e do positivismo; problematizar as 
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noções de completude e de linearidade; pensar a relação com o “outro” como uma 

relação contraditória; considerar sua especificidade significativa; propor uma 

descentração do verbal (ORLANDI, 2007). 

Com o objetivo de garantir o anonimato dos participantes da pesquisa, foram 

selecionados nomes de flores com seus significados relacionados a alguma 

característica peculiar observada nos entrevistados: Açucena – angústia; Alecrim – 

coragem e felicidade; Cacto – perseverança; Gardênia – sinceridade; Girassol – 

dignidade; Cravo – solidão; Genciana – dor; Jacinto – tristeza profunda; Amarílis – 

orgulho. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB, atendendo às orientações inerentes ao protocolo de pesquisa contido na 

Resolução 196/96, sendo aprovado em 17 de dezembro de 2008, sob o nº. 0589.  

 A participação dos sujeitos da presente pesquisa foi respaldada pelo Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE II) sendo garantido o anonimato 

dos entrevistados, como dispõe a resolução 196/96. 
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4 Análise das Formações Discursivas 
 
 

“Eu sou o que vejo de mim em sua face.  
Eu sou porque você é.” 

(Provérbio da tradução Zulu – África do Sul) 
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4.1 FORMAÇÃO DISCURSIVA I 
 
 
O Retardo do Diagnóstico da Tuberculose no Âmbito da Atenção Primária à 
Saúde na Percepção dos Doentes: a influência dos determinantes sociais da 
saúde e de concepções do processo saúde-doença. 
 
 

As condições de produção compreendem os sujeitos que produzem um 

discurso, a memória discursiva e o contexto do mesmo. Em sentido estrito, 

encontram-se as condições de produção imediatas, ou seja, as circunstâncias da 

enunciação, e em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto 

sócio-histórico e ideológico (ORLANDI, 1999). Na produção do material empírico 

deste estudo, foram identificadas as seguintes condições de produção: 

 Condições de produção amplas: processo de descentralização das 

ações de controle da TB para a APS; naturalização do adoecer por TB; 

associação da doença com aspectos socioeconômicos, culturais e 

comportamentais; barreiras na acessibilidade ao serviço de APS; falta 

de capacitação dos profissionais da AB para o diagnóstico e manejo 

dos casos. 

 Condições de produção imediatas: debilidades na implementação do 

Tratamento Diretamente Observado (TDO), da busca ativa de casos, 

do diagnóstico descentralizado; falta de resolutividade da ESF; retardo 

do diagnóstico da doença e conseqüente agravamento dos casos; 

residência em áreas de risco, com precariedade extrema, sem 

condições básicas de higiene em cinco dos entrevistados – Açucena, 

Jacinto, Amarílis, Genciana e Girassol. 

Existem problemas sérios na área da saúde pública, sendo o primeiro deles a 

continuidade dos programas e o segundo, a adequação das propostas. Às vezes, as 

propostas focalizam o problema da TB como se ele representasse apenas um 

somatório dos casos existentes, mas na realidade, o problema inclui 

fundamentalmente a área social. Para o doente de TB, a solução implica o uso de 

esquemas terapêuticos eficazes, porém para a TB, a solução exige programas que 

visem uma qualidade de vida mais adequada (RUFFINO-NETTO, 2002).  

 A partir das concepções propostas por Dahlgren e Whitehead (1991) quanto 

ao modelo de determinação social da saúde, foram identificadas as características 
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socioeconômicas, culturais, ambientais e referentes ao estilo de vida dos indivíduos 

entrevistados que influenciaram a busca pelo serviço de saúde, o diagnóstico da TB 

e a adesão ao tratamento. 

Quanto aos macrodeterminantes sociais da saúde dos sujeitos entrevistados, 

o município de Cabedelo-PB, residência dos mesmos, possui alta densidade 

populacional de 1.815,57 hab./ km2, uma incidência de pobreza de 54,8% (IBGE, 

2003), um PIB per capita de R$ 44.978,85, ocupa o 2º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM na Paraíba com 0,757, possui uma 

taxa de analfabetismo de 10,7% (no Brasil esta taxa corresponde a 9,6%), apenas 

51% dos domicílios têm saneamento básico adequado (no Brasil corresponde a 

61,8%) (IBGE, 2010). 

Em relação às condições socioeconômicas e ambientais dos indivíduos, todos 

moram em bairros pobres do município de Cabedelo e cinco deles residem em 

casas com precárias condições físicas e de higiene, sendo a condição de pobreza 

um fator de dificuldade para o acesso a alimentos saudáveis. Além disso, os 

entrevistados têm acesso à água tratada e à energia elétrica, mas o destino dos 

dejetos não é adequado. Os meios de transporte utilizados pelos sujeitos são: 

deslocamento a pé, bicicleta, trem e ônibus. Todos dispõem de serviços de saúde 

acessíveis, com USF próxima às residências, 01 hospital geral do município, além 

de serviços ambulatoriais e ainda podem ser encaminhados para o hospital de 

referência para a TB Clementino Fraga em João Pessoa (município vizinho 

pertencente à mesma região metropolitana).  

 A concepção da TB como mal social data de segunda metade do século XIX, 

quando a doença emergiu no imaginário coletivo não mais como manifestação física 

de uma espiritualidade refinada (visão romântica), mas como a degeneração do 

indivíduo relacionada aos comportamentos sociais (estilo de vida) e às condições de 

vida. A persistência e o alastramento da doença, principalmente entre as populações 

desfavorecidas, consistiram em um sintoma de desordem social. “O tísico, ainda que 

malgrado seu, traz em si a marca do mal e da destruição” (GONÇALVES, 2000; 

PÔRTO, 2007, p. 46). 

Diversos estudos têm relacionado a propagação da TB como doença 

reemergente à pobreza e ao baixo desenvolvimento socioeconômico. A vinculação 

entre pobreza e TB está relacionada a indicadores de status socioeconômicos como 

aglomerados anormais, pobreza, desemprego e situações habitacionais 
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superlotadas e insalubres, incorrendo o alastramento da TB na comunidade e o 

consequente aumento da incidência da doença. Além disso, o acesso reduzido aos 

serviços de saúde, também reflexo da pobreza, pode acarretar a demora do 

diagnóstico e do tratamento (SANTOS et al., 2007; WANG et al., 2007). 

Quanto aos fatores individuais condicionantes da saúde, situam-se a idade, o 

gênero, os comportamentos de risco e os estilos de vida das pessoas (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007; CNDSS, 2005). No quadro abaixo, foi traçado um perfil 

dos sujeitos entrevistados, incluindo DSS, como o acesso à educação refletido na 

escolaridade, a situação de trabalho e a religião como aspecto cultural, assim como 

fatores individuais – sexo, idade, estado civil e comportamentos de risco (tabagismo, 

etilismo, uso de drogas ilícitas). 

 

QUADRO 01: Perfil sociocultural dos doentes de TB entrevistados. 

 

Sujeitos 
entrevistados 

Sexo Idade 
Estado 

civil 
Escolaridade Religião 

Situação de 
trabalho 

Estilo de 
vida 

Sr. Alecrim M 28 Solteiro 
Ensino médio 

completo 

Católico 
não 

praticante 

Trabalho 
formal 

Fumante por 
10 anos 

Sra. Genciana F 43 Solteira 
2ª série do 

ensino 
fundamental 

Frequenta 
igreja 

evangélica 

Desempregada 
(auxílio-
doença) 

Fumante 
desde os 12 

anos; etilismo 

Sra. Açucena F 35 Solteira 
1ª série do 

ensino 
fundamental 

Frequenta 
igreja 

evangélica 
Dona de casa 

Não fumante; 
etilismo 
desde 

adolescência, 
mas parou 

devido à TB 

Sra. Gardênia F 47 Casada 
2ª série do 

ensino 
fundamental 

Católica Dona de casa 
Fumante por 

30 anos; 
etilismo 

Sr. Amarílis M 31 Solteiro Ignorado Ignorado 
Trabalho 
informal 

Fumante; 
etilismo 

Sr. Cacto M 52 Casado 
Ensino médio 

completo 
Católico 

Trabalho 
formal 

Não fumante; 
ingestão 

esporádica 
de bebidas 

Sr. Cravo M 27 Solteiro 
6ª série do 

ensino 
fundamental 

Sem 
religião 

Desempregado 
(ex-presidiário) 

Ex-usuário 
de maconha; 

etilismo 
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Sr. Jacinto M 44 Solteiro 
Ensino 

fundamental 
incompleto  

Sem 
religião 

Trabalho 
informal 

Fumante 
desde os 8 

anos; usuário 
de drogas; 

etilismo 

Sra. Girassol F 33 Solteira 
2ª série do 

ensino 
fundamental 

Frequenta 
igreja 

evangélica 

Trabalho 
informal 

Não fumante; 
ingestão 

esporádica 
de bebidas 

 
  

Conforme o quadro acima, os doentes de TB corresponderam a 5 homens e a 

4 mulheres, na faixa etária de 27 a 52 anos. Na maioria dos casos a taxa de 

incidência de TB é mais elevada nos homens em todas as idades, principalmente 

em adultos jovens, exceto na infância quando a taxa é mais alta no sexo feminino 

(WHO, 2003). As diferenças de gênero na prevalência de TB pode expressar as 

diferenças no comportamento relacionado ao gênero, como o acesso mais fácil dos 

homens aos serviços de saúde de boa qualidade, em detrimento dos serviços de 

saúde de pior qualidade disponíveis para as mulheres (BELO et al., 2010). 

Um estudo no Vietnã analisou comportamentos diferentes relacionados à TB 

entre homens e mulheres. As mulheres com TB estavam mais vulneráveis ao 

estigma e às graves conseqüências sociais da doença, atrasaram mais a busca por 

assistência médica e faziam uso da automedicação com mais frequência, enquanto  

os homens tinham mais preocupações financeiras e forneciam mais prontamente 

amostras de escarro para o exame (THORSON; JOHANSSON, 2003). A maior 

percepção do estigma pelas mulheres referida anteriormente foi corroborada nesta 

pesquisa e, por conseguinte, isso causou maiores dificuldades no enfrentamento da 

doença. 

A maioria dos entrevistados apresenta até seis anos de estudo, o que 

expressa o baixo desenvolvimento socioeconômico destes indivíduos e a presença 

de barreiras no acesso às informações sobre TB. O nível educacional mostra o 

acesso das pessoas à informação e as possibilidades de se beneficiar de novos 

conhecimentos, como o desenvolvimento profissional (SANTOS et al., 2007). Uma 

pesquisa na Etiópia acerca do diagnóstico da TB identificou que os doentes de TB 

com mais de oito anos de estudo estavam menos propensos ao retardo do 

diagnóstico (YIMER; BJUNE; ALENE, 2005). 
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O aporte religioso é uma das formas de enfrentamento utilizadas por pessoas 

doentes, inclusive pelos doentes de TB. Dentre os aspectos positivos, destacam-se: 

a motivação da religião sobre a prática de comportamentos saudáveis e da restrição 

de comportamentos prejudiciais; o papel de integração e apoio das instituições 

religiosas; a intensificação dos sentimentos de auto-estima e de auto-eficácia; e o 

enfrentamento de base religiosa das situações estressantes (PAIVA, 2007).  

Em relação aos indivíduos entrevistados, apenas dois afirmaram não serem 

adeptos a nenhuma religião, e os demais professaram a religião cristã (catolicismo 

ou protestantismo), apesar de a maioria destes não ser praticante e ativa nos atos 

religiosos. Todavia, em alguns discursos, que serão discutidos posteriormente, 

percebe-se a concepção religiosa de cura e o papel da instituição religiosa como 

rede de apoio social. Geralmente, “as urgências pessoais ou situacionais são 

enfrentadas pelas pessoas, ao menos em parte, com o recurso religioso de orações, 

promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e ações rituais, conforme as várias 

religiões” (PAIVA, 2007, p. 101). 

Não obstante os benefícios da religião sobre o bem-estar físico e mental tais 

como, a longevidade, menor taxa de suicídios, menor incidência de distúrbios 

cardíacos, supostamente associada à paz de espírito induzida pela religião, ressalta-

se a correlação negativa entre frequência semanal à igreja e arteriosclerose, 

enfisema pulmonar, cirrose hepática e tuberculose, dentre outras doenças 

(ARGYLE, 1993 apud PAIVA, 1998). Quanto à associação negativa da religião com 

a TB, pode-se considerar que a expectativa de cura divina pelo doente pode 

contribuir no atraso da procura pelo serviço de saúde e no consequente retardo do 

diagnóstico da doença ou no abandono do tratamento como referido por Sá et al. 

(2007). 

Observa-se também que a maioria dos entrevistados trabalha no mercado 

informal ou está desempregada, uma vez que apenas dois trabalhavam 

formalmente, o que agrava a condição social dos indivíduos. Uma pesquisa na 

China identificou que as barreiras econômicas em termos de nível baixo de renda, 

foi um fator que influenciou o comportamento de busca dos indivíduos e a demora 

do diagnóstico da TB (WANG et al., 2007). 

Em relação ao estilo de vida dos doentes de TB participantes da pesquisa, do 

total de nove, cinco relataram tabagismo por mais de 10 anos e quatro destes 

também são etilistas. O etilismo foi referido por seis dos entrevistados e o uso de 
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drogas ilícitas por dois deles. Ressalta-se a associação destes comportamentos com 

a dificuldade de adesão ao tratamento. Um estudo no Ceará (Brasil) identificou 

associação entre TB multirresistente e os fatores de risco do etilismo e do tabagismo 

de forma associada ou não (BARROSO et al., 2003). 

Em um estudo em Natal (Brasil), foram considerados fatores de risco 

associados a TB com maior percentual, o etilismo e o tabagismo (associados ou não 

a outros fatores, tais como drogas, desnutrição ou abandono de esquema), com 

20,6%. O etilismo foi encontrado em 16,7% dos indivíduos, enquanto o tabagismo foi 

identificado em 19,8% (FERREIRA, 2005). 

A compreensão das subjetividades que impulsionam o agir dos humanos 

constitui-se em marco inicial de análise dos discursos. Todavia, não há como tratar 

da subjetividade, sem abarcar a intersubjetividade, significando ipseidade (pelo 

mesmo), relação, como afirma Ayres (2001). Guattari (1992) descreve que a 

subjetividade é produzida nas instâncias individuais, coletivas e institucionais e 

considera a heterogeneidade dos seus componentes conceptivos, apontando: os 

componentes semiológicos significantes que se expressam através da família, da 

educação, do meio ambiente, da religião, da arte, do esporte; elementos 

engendrados pela indústria da mídia, e dos meios de comunicação em massa; e as 

máquinas informacionais de signos, funcionando paralelamente ou 

independentemente, pelo fato de produzirem e veicularem significações que 

escapam então às evidências linguísticas. 

Os sujeitos, considerados na sua alteridade, são conceituados por Ayres 

(2001) como seres autênticos, dotados de necessidades e valores próprios, capazes 

de produzir coisas e de transformar sua própria história, sendo responsáveis pelo 

seu próprio devir, se constituindo no existir do outro. Estes sujeitos constroem 

concepções e significantes da saúde, que se desvelam no interdiscurso, nas 

relações, na intersubjetividade. Nas seguintes sequências discursivas (SDs), é 

ressaltado o valor vital e primordial da saúde para os indivíduos: 

 
Saúde é primordial. Acho que primeiramente a saúde, saúde é tudo pra mim. [...] eu ia lá a 
Cabedelo agora de bicicleta pra ver como é que está funcionando. [...] quando está 

funcionando legal eu estou bem de saúde (Senhor Alecrim). 
 
É muito importante, porque a gente sem a saúde a gente não é nada. Não adianta a gente 
ter dinheiro, ter alguma coisa, hoje eu estou vendo que a nossa saúde é em primeiro lugar. 
[...] não sei como contrai essa doença, mas quando a gente fica doente, como eu fiquei um 
mês internado, a gente pára para refletir, a gente vê o quanto a nossa saúde é importante. 
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Saúde é tudo. Quando a pessoa tem saúde eu digo que a pessoa é maravilhosa, deve 
agradecer a Deus todo dia por ter saúde, porque para mim não tem dinheiro, não tem nada 
que eu troque pela saúde. [...] Só quem sabe é quem está doente e eu agradeço todos os 
dias a Deus por ter uma doença que tem cura (Senhor Cacto). 
 
É estar livre de todas as doenças. É ter vida, é tudo de bom. Eu me sinto melhor com saúde. 
Eu sinto que estou com saúde (Senhor Amarílis). 
 
Saúde é bom. Quem tem saúde tem tudo na vida. É bom para praticar esporte. Pratico 
futebol [...] (Senhor Cravo). 
 
A saúde é importante. A melhor coisa é ter saúde para tomar conta dos nossos filhos, da 
nossa casa, porque se ficar em cima de uma cama quem vai nos ajudar? Eu sou pai e mãe 
dos meus filhos. Se eu ficar doente acaba tudo. A coisa mais importante que a gente tem é 
a saúde (Senhora Girassol). 
 

  

 Os diversos conceitos atribuídos à saúde estão intrínsecos aos valores 

individuais e às concepções científicas, religiosas, filosóficas e culturais (SCLIAR, 

2007). Nos fragmentos discursivos supracitados, está marcado o interdiscurso do 

conceito de saúde, significando que esta ocupa o primeiro lugar de importância e o 

objetivo maior de vida, pois sem a mesma as demais coisas se inviabilizam. Este 

valor vital atribuído à saúde é um aspecto positivo na atenção ao doente de TB, uma 

vez que traz implícito o sentido de urgência na busca por estar saudável. No 

entanto, estes indivíduos não expressam comportamentos de busca pela promoção 

da saúde, mas, tão somente, a demanda pela cura da doença, refletindo a ideologia 

do conceito negativo, biológico e reducionista da saúde, em detrimento da 

concepção positiva da mesma, não valorizando a busca por qualidade de vida e pela 

promoção da saúde. 

 A busca pela assistência curativa pressupõe o conceito cristalizado de que 

saúde é a ausência de doença, trazida por Christopher Boorse (1977). A 

classificação das pessoas como saudáveis ou doentes seria uma questão objetiva, 

relacionada à eficiência das funções biológicas, sem necessidade de juízos de valor 

(SCLIAR, 2007). Esta perspectiva de conceito negativo da saúde, apesar de ser 

objetiva e metodologicamente viável, não considera os processos e fenômenos 

referidos à vida, saúde, doença, sofrimento e morte. A saúde é muito mais do que a 

ausência ou o inverso da doença, é definida como “um interessante e crucial 

problema de lógica, a ser resolvido pela superação da antinomia entre saúde e 

doença herdada do modelo biomédico tradicional” (ALMEIDA FILHO, 2000, p. 7). 
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Este conceito ampliado de saúde está relacionado ao construto qualidade de 

vida, a qual considera três aspectos fundamentais: a subjetividade; a 

multidimensionalidade e a presença de dimensões positivas e negativas. Dessa 

forma, a OMS definiu qualidade de vida como "a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL 

GROUP, 1995). A noção de qualidade de vida possui um caráter polissêmico, pois 

tanto está relacionada a condições e estilos de vida, como também a idéias de 

desenvolvimento sustentável, à democracia e aos direitos humanos e sociais 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Ayres (2007, p. 60) apresentou uma concepção hermenêutica da saúde, 

definindo-a como “a busca contínua e socialmente compartilhada de meios para 

evitar, manejar ou superar de modo conveniente os processos de adoecimento, na 

sua condição de indicadores de obstáculos encontrados por indivíduos e 

coletividades à realização de seus projetos de felicidade.” Este sentido de qualidade 

vida é corroborado por Ruffino-Netto (1994) ao refletir que esta deve ser suficiente 

para oferecer condições para que os indivíduos possam desenvolver o máximo de 

suas potencialidades, como “viver, sentir ou amar, trabalhar, produzindo bens e 

serviços, fazendo ciência ou artes.”  

Nas seguintes SDs, destaca-se a relação de confronto entre a concepção de 

saúde no que concerne ao seu valor vital e a vivência do adoecimento por TB, 

significando a ausência de saúde e suscitando sentimentos de angústia e frustração. 

Dessa forma, a posição de pessoa saudável seria ocupada por estes indivíduos no 

momento da cura da doença. 

 
Quem tem saúde tem tudo na vida. Não importa ter casa, se a pessoa não tem saúde não 
tem nada na vida... Eu queria ter minha saúde. Com saúde eu podia fazer minhas coisas, 
podia fazer o que eu quisesse, e hoje eu não tenho. [choro] Sou uma mulher doente cheia 
de problemas. Hoje eu não posso fazer o que tenho vontade, tomar conta da minha casa, 
sinto cansaço (Senhora Gardênia). 
 
Saúde é uma coisa muito boa, nunca mais eu tive saúde. Só vivia doente, trabalhava num 
restaurante fazia 8 anos, e por causa dessa doença me botaram para fora, porque eu 
botava muito atestado. [...] Então faz muito tempo que eu não tenho saúde, e não seu nem 
explicar. Eu só vivo com dores [...] Eu queria ficar sem sentir essas dores, poder me levantar 
de manhã [...] (Senhora Genciana). 
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No seguinte fragmento discursivo, a experiência do adoecimento por TB 

acarretou o apagamento do significado de saúde devido à posição de doente 

ocupada pelo sujeito: 

 
[...] Nem me lembro mais. Tem saúde porque se cuida... Sei mais não. (Se sentiu 
constrangida, com vergonha de falar) (Senhora Açucena). 
 

 Nas subsequentes SDs, o adoecer por TB é condicionante de mudança de 

comportamento, devido à posição de doente com o significante de estar 

incapacitado de realizar atividades do cotidiano. Além da TB causar dentre outros 

sintomas, cansaço e inapetência, o agravamento da doença consequente do 

diagnóstico tardio, significou para estes sujeitos status de doença grave e 

incapacitante. 

 
Estar doente é você chegar do trabalho, deitar e ficar lá, sem vontade de fazer nada, nem 
mesmo se alimentar, sentindo dores de cabeça, febre, mal estar, você não se alimenta, isso 

aí é estar doente (Senhor Alecrim). 
 
[Silêncio]. Eu sinto fraqueza, não posso ajeitar a casa, brincar com meus amigos, com meu 
marido, não posso sair. Antes me divertia e hoje não faço nada disso mais (Senhora 
Gardênia). 
 
É justamente isso, ir de encontro a muitas coisas que eu fazia e deixei de fazer, ir para festa, 
sair, ficar fora de hora, eu não posso comer de tudo, é totalmente diferente. Quem não liga 
para saúde tanto faz, mas quem quer ficar bom tem que colocar em primeiro plano. [...] A 
partir daí minha vida mudou totalmente, a minha alimentação, eu sou diabético também, e 
são duas coisas difíceis para controlar (Senhor Cacto). 
 
É ruim demais. Faz 6 meses que eu estou parada, a médica me deu 6 meses para eu ficar 
em casa, sem fazer nada, é ruim demais. Toda hora não tem dinheiro, porque eu não faço 
as minhas faxinas, não posso trabalhar, tenho que ficar pedindo aos outros [...] (Senhora 
Girassol). 
 
 

Segundo Gonçalves (2000), a partir da exposição de alguns dos sintomas, 

como o sangue no escarro e a fraqueza decorrente do emagrecimento, se 

visualizavam os limites corporais entre a vida e a morte. A partir da década de 1920 

até meados de 1960, a fraqueza, decorrente da doença, foi tratada com alimentação 

e repouso e o contágio, evitado com o isolamento. 

Muitas campanhas promovidas pelo Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP – criado em 1920) dispunham de cartazes com figuras que 

expressavam polaridades de sentidos que significavam a cura e a morte, a adesão e 

a não-adesão às prescrições e ao controle médico: vida e morte; caveiras e pessoas 
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com aspecto saudável; doentes e saudáveis. Ou seja, aqueles que utilizassem de 

estratégias de auto-atenção no manejo da doença eram identificados com as 

caveiras (a desobediência, o desvio, o descontrole) (GONÇALVES, 2000). 

 Em contrapartida, o subsequente fragmento discursivo desvela a vivência do 

adoecer por TB sem mudança de comportamento e a perpetuação do estilo de vida 

tido como prejudicial e retardante da cura (sujeito fumante e etilista). O sujeito deste 

discurso apresentou dificuldades na adesão ao tratamento e não realizou os exames 

de acompanhamento necessários. Ressalta-se a resistência da própria equipe de 

saúde no cuidado longitudinal a este usuário (Sr. Amarílis), devido à atitude de 

distanciamento posta pelo sujeito, significando para o mesmo a ausência do cuidado 

como valor. 

 
É ruim demais. 3 meses que eu passei naquele hospital... Deus me livre... Não quero mais 
nunca. Quando eu fui me internar mal sentia as pernas, fui doente mesmo [...] Eu fazia tudo 
como sempre fazia... (Senhor Amarílis). 
 
 

 Salienta-se a posição adotada pelo sujeito no momento da entrevista – a 

posição de cócoras – que remete ao sentido apresentado no conto Urupês, na figura 

de Jeca Tatu (LOBATO, 2007), significando a atitude de passividade diante da vida, 

o acocorar-se revela o sentido de alguém que vegeta, incapaz de evoluir, de 

progredir, de agir e reagir, de lutar e superar desafios e obstáculos. Sr. Amarílis 

permaneceu acocorado, passivo ante a doença, uma vez que já adoecia pela 

segunda vez e isto não implicou reflexão nem transformação. As semelhanças entre 

Sr. Amarílis e a figura do Jeca Tatu evidencia-se ainda pelas características da 

moradia do primeiro, um barraco precário e sem condições de higiene e pela 

resistência em cuidar-se e modificar-se. 

 
Seu grande cuidado é espremer todas as conseqüências da lei do 
menor esforço - e nisto vai longe. Começa na morada. Sua casa de 
sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar ao 
joão-de-barro. Pura biboca de bosquímano. Mobília, nenhuma. A 
cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. [...]. 
Quando a palha do teto, apodrecida, greta em fendas por onde pinga 
a chuva, Jeca, em vez de remendar a tortura, limita-se, cada vez que 
chove, a aparar numa gamelinha a água gotejante... Remendo... 
Para quê? se uma casa dura dez anos e faltam “apenas” nove para 
que ele abandone aquela? Esta filosofia economiza reparos 
(LOBATO, 2007).  
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Em relação às estratégias terapêuticas que o doente busca como resposta ao 

perceber-se doente e no adoecimento por TB, nas subseqüentes SDs, os sujeitos 

utilizaram como primeira estratégia terapêutica no momento do adoecer por TB a 

automedicação, a qual se apresenta como uma prática cultural e que produz 

sentidos advindos da ideologia biomédica. 

 
[...] Tomei xarope em casa quase dois meses [...] (Senhor Cacto).  
 
Eu tomava remédio em casa mesmo. Aí uma mulher que morava perto da minha casa 
chamou minha irmã, porque eu nunca fui de pedir ajuda não. Tomei limão com alho para 
tirar a tosse (Senhora Girassol). 
 
[...] Tomei quando estava lá um chá, uma mistura de cajueiro, aroeira, ficava numa garrafa 
de 2 litros lá. O menino de lá tinha (no presídio), que ele tomava (Senhor Cravo). 
 
Tomava anador quando dava febre. Também tenho problema de pressão alta. Tomava chá 
de mastruz com leite. Não gosto de ir para o hospital, eu fico nervoso. Nem sempre é bem 
atendido e tem muita gente (Senhor Jacinto). 
 
Quase dez anos que eu tusso. Eu vivia com meu marido e ele me deixou, quando ele me 
deixou eu já vivia com isso já fazia 4 anos. Eu não sabia o que era não, eu continuava 
fumando sem ligar, eu não sabia o que era isso. Tomava remédio de tosse por conta 
própria. Ia na farmácia, tomava um remédio de tosse, tomava e melhorava. Passei anos 
assim. Quando eu chegava lá meu trabalho, o povo ficava me olhando assim... Eu era 
copeira, quando eu chegava na copa pra fazer alguma coisa, aí eu começava a tossir, eu 
dava uma carreira assim para o banheiro, para os outros funcionários não verem [...] 
(Senhora Genciana). 

 

No Brasil, a automedicação é uma prática cultural e tem se apresentado como 

um problema de saúde pública, devido à má qualidade da oferta de medicamentos, 

ao descumprimento da obrigatoriedade da apresentação da receita médica e à 

deficiência de informação e instrução na população em geral. Estima-se, conforme a 

Associação Brasileira das Indústrias Farmacêutica, que cerca de 80 milhões de 

pessoas são adeptas da automedicação no país. A demanda por medicamentos 

sem prescrição médica é crescente em todos os grupos populacionais e relaciona-

se, entre outras questões, às barreiras de acesso aos serviços de saúde (ARRAIS et 

al., 1997; VOSGERAU, SOARES & SOUZA, 2008). 

A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, podendo ser 

praticada de várias maneiras: adquirindo o medicamento sem receita, 

compartilhando remédios com outros membros da família ou do círculo social e 

utilizando restos de prescrições anteriores, reutilizando antigas receitas e 

descumprindo a prescrição profissional, prolongando ou interrompendo 
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precocemente a dosagem e o período de tempo indicados na receita (LOYOLA 

FILHO, 2002). 

Nas seguintes SDs, os entrevistados relataram buscar a ESF como primeira 

estratégia de atenção ao se perceberem doentes: 

 
Eu procurava o médico aí no posto, tomava nebulização e não passava. [...] Ela [médica do 
PSF] que acompanhava meu tratamento (Senhora Genciana). 
 
Eu vou logo no médico, no posto de saúde. Na primeira vez que tive foi em 2005. A segunda 
agora foi ano passado (Senhor Amarílis). 
 

 
Todavia, observou-se que a maioria dos sujeitos entrevistados utilizou 

primeiramente estratégias de auto-atenção, destacando-se a automedicação, 

evidenciando uma relação de contradição entre a busca pelo serviço de saúde e 

prática da automedicação. Tal fato pode ser observado nos subsequentes discursos: 

 
Geralmente eu venho aqui no posto de saúde... [...] Só tomo geralmente quando prescrito 
pelo médico. [...] eu vim aqui no amigo da farmácia, nesse caso eu comprei sem a 
prescrição do médico. Eu nem imaginava, porque eu sempre estava sentindo uma dorzinha 
de cabeça, uma febre. [...] eu pensei vou tomar um medicamento pra ver se eu alivio essa 
dor de cabeça e a febre, mas não tinha nada ver o medicamento que eu estava tomando 
para o que eu estava sentindo. Porque já estava insuportável, duas semanas, três semanas 
indo pra quarta semana já [...] Procurei logo o hospital, porque é o lugar adequado, quando 
a pessoa está doente tem que ir no hospital falar com o médico. O postinho estava em 
reforma nesse dia, aí eu disse que o único dia que eu posso vir foi hoje porque eu trabalho. 
[...] Sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando, você só vai parar quando tiver doente. 

Se você não tiver doente, você não vai se cuidar não (Senhor Alecrim). 
 
Comecei a tossir... Demorou muito tempo, mais de mês. Ia para o hospital, tomava 
injeçãozinha e vinha para casa. Tomava lambedor em casa. Procurei o médico do hospital, 
aí me deram a requisição para ir ao postinho fazer os exames e estou me tratando agora no 
postinho (Senhora Gardênia). 
 

A automedicação inadequada pode acarretar efeitos indesejáveis, 

enfermidades iatrogênicas e o mascaramento de doenças evolutivas (ARRAIS et al., 

1997). No que concerne à prática da automedicação pelos doentes de TB, 

geralmente ocorre o mascaramento da doença com consequente agravamento dos 

sintomas, o atraso do diagnóstico e a perpetuação da cadeia de transmissão.                                                                                                                                                                          

Uma pesquisa realizada no Vietnã revelou que as mulheres tendiam a atrasar 

mais a procura ao médico e a fazer uso de automedicação mais frequentemente 

(THORSON; JOHANSSON, 2003). Em um estudo descritivo sobre a automedicação 

no Brasil, organizado pela OMS em alguns países da América Latina, identificou-se 

que em 51,0% dos casos, a escolha de medicamentos é baseada principalmente na 
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recomendação de pessoas leigas, sendo também relevante a influência de 

prescrições anteriores (40,0%) (ARRAIS et al., 1997). Um estudo na Etiópia, 

ressaltou a influência de familiares próximos na decisão do paciente de obter ajuda 

(89%) (YIMER; BJUNE; ALENE, 2005). Em outra pesquisa realizada, obteve-se que 

a relação entre o desfecho automedicação e as variáveis demográficas e sócio-

econômicas. A prevalência do uso de medicamentos sem prescrição médica ocorreu 

entre os indivíduos com ensino médio completo e outros (29,1%), os trabalhadores 

formais e informais (28,3%) (VOSGERAU, SOARES & SOUZA, 2008). 

Ressalta-se, no seguinte discurso, a mudança de comportamento após o 

adoecer de TB quanto à prática da automedicação e a busca por atenção à saúde: 

 
Sempre quando eu estou doente, se for uma doença que dá para curar em casa, geralmente 
eu compro remédio caseiro ou então na farmácia. Mas quando é outra coisa meu primeiro 
encaminhamento é o PSF. Mas hoje em dia já mudou minha maneira de ver, qualquer coisa 
que tiver corro logo para o médico (Senhor Cacto). 
 

No fragmento discursivo abaixo, destaca-se a condição de produção imediata, 

na qual o entrevistado adoeceu por TB enquanto estava preso. Além disso, observa-

se um mecanismo de ocultação, pois tentou não falar sobre a situação de ex-

presidiário.  

 
Eu tomo remédio em casa mesmo. Quando eu estou sentindo uma dor eu peço informação 
para alguém mais visado. Já tomei chá. Eu tomei muito diclofenaco (quando adoeceu de 
TB) e outro antiinflamatório. Quem me disse foi um rapaz que ficava onde eu estava, estava 
no mesmo lugar que eu, ele estava tomando antiinflamatório e comecei a tomar 
diclofenaco... Eu estava no Sílvio Porto (presídio). [...] Lá tem enfermeiro. Eu procurava, mas 
só tomava antiinflamatório mesmo. Disse que estava cuspindo sangue, mas... Tinha mais 2 
doentes lá na cela, tinham 12 na mesma cela. Eu peguei lá... (Senhor Cravo). 

 

A automedicação produz sentidos provenientes das formações ideológicas 

dos sujeitos que a praticam. Um dos significados ocultados pela aparente 

neutralidade da definição de automedicação é o monopólio do saber e poder médico 

referente à legitimidade da decisão do uso de medicamentos. “É nesta semântica 

social que a automedicação adquiriu o estatuto de prática desviante, tornando-a 

objeto de diversas modalidades de rejeição formal” (LOPES, 2001, p. 142). 

Além do exposto, as práticas de automedicação expressam a crescente 

medicalização e farmacologização das sociedades modernas, que se traduz na 

ideologia biomédica. Paralelamente, a padronização da sua prescrição favoreceu 
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uma gradual apropriação leiga dos critérios de decisão médica, que é reproduzida 

nas soluções leigas para os problemas mais comuns de saúde (LOPES, 2001). 

Nas SDs abaixo, os doentes relataram procurar primeiramente o hospital e a 

USF, respectivamente: 

 
Fui no médico, fiz os exames e quando deu positivo depois fiz o tratamento completo. Eu fui 
logo no hospital Pe. Alfredo (Hospital geral do município de Cabedelo). [...] Procurei o 
hospital porque foi de noite [...] (Senhor Amarílis). 
 
Eu sentia tanta dor, tossia muito dia e noite, febre. Procurei minha irmã e ela me levou ao 
médico. Fiquei dois meses doente sem procurar ninguém porque não gosto de ir ao posto 
médico nem ao hospital. [...] Só vou quanto estou doente mesmo [...] (Senhor Jacinto). 

 
Fui logo para o médico, não procurei outra ajuda. Eu fui no posto com minha irmã e a 
médica mandou eu ir ao hospital ser internada, porque meu problema era muito sério e não 
podia resolver. Minha irmã me levou à noite para o hospital, fiquei 15 dias lá (Cabedelo) e 1 
mês e 15 dias no Clementino (Senhora Girassol). 

 

Um estudo sobre o retardo do diagnóstico da TB, realizado na Etiópia, 

observou-se uma associação significativa entre a automedicação e o atraso do 

diagnóstico referente aos doentes. Nesta pesquisa, 61,7% dos entrevistados 

buscaram inicialmente serviços informais de saúde, tais como os curandeiros 

tradicionais (27,1%) e as farmácias (31%). Em contrapartida, 38,3% procuraram 

serviços médicos formais, incluindo as clínicas (9,4%), os centros de saúde (15%), 

os hospitais públicos (3,9%), e as clínicas privadas (9,9%) (YIMER; BJUNE; ALENE, 

2005). 

Nos seguintes discursos, salienta-se a busca de ajuda na rede de apoio e a 

influência da concepção religiosa no enfrentamento da doença. Segundo o modelo 

de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991), a 

presença de redes sociais de apoio favorecem a situação de saúde dos indivíduos.  

 
Quando eu estou doente eu procuro ajuda da minha mãe, primeiramente Deus e o doutor do 
postinho. Eu vou logo aí, elas me dão o remédio. Falo com a doutora e a enfermeira. Elas 
sempre tão cuidando de mim [...] (Senhora Açucena). 
 
Procuro o médico no hospital, no postinho (Senhora Gardênia). 

 
 

No que concerne aos efeitos de sentidos do adoecer por TB, nos seguintes 

fragmentos discursivos, observa-se a relação posta entre o adoecer por TB e o 

morrer. No caso de Sra. Açucena, salienta-se a condição de produção imediata, em 
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que ela encontrava-se em extrema desnutrição e no ápice do agravamento da 

doença. 

 
[...] para mim é morrer. Eu sei lá o que dizer... Eu nunca conversei com ninguém sobre 
esses negócios. Nem conversar eu sei [...] Pensei que eu ia morrer. Fiquei com muita 
tristeza, porque eu nunca fiquei assim. Comecei a sentir fraqueza, me dando fome, sem 
poder comer, sem querer comer. Fiz os exames na carreira e acusou...  que estava no 
começo, eu fiquei boa, não me cuidei, aí voltou tudo de novo [...]. [...] Nunca tive isso na 
minha vida. [choro/desabafo]. Eu tenho muito medo de morrer, mas não é por nada, é de 
deixar meus filhos. [choro longo] [...] (Senhora Açucena). 
 
Eu fiquei chorando, chorei bastante. Aí a mulher falou: não chore não, porque tem cura. Meu 
pai também já teve. Eu encontrei uma vez um documento que constou que ele tinha 
tuberculose, ele era fumante também. Quer dizer, se eu tivesse mais ligado mesmo na 
saúde eu não teria passado por esse constrangimento. Pensei que podia ir ao óbito, que eu 
poderia até morrer, perder algum órgão do meu corpo, um pulmão, um fígado qualquer coisa 
assim. Eu vi passar na televisão que a tuberculose tem cura, aí eu fiquei mais tranquilo em 

relação a minha melhora (Senhor Alecrim). 
 
 
Eu fiquei muito triste, fiquei angustiado, fiquei com medo, porque nessa hora você pensa 
logo em Deus, em morrer. Num primeiro momento foi isso. Não tinha conhecimento da 
doença [...] (Senhor Cacto). 
 
Eu pensei que ia morrer... Porque quem ia ficar com meus 4 filhos? Porque pai eles não 
têm, e eu fiquei pensando nos meus filhos. Eu senti uma dor, porque eu pensava que ia 
morrer e não ia tomar conta dos meus filhos, e meus filhos iam ficar na rua fazendo o que 
não presta, eu pensava em tudo isso. Quando eu estava internada, passei três semanas no 
CTI, porque eu perdi muito sangue pela boca. Um homem que estava lá morreu da mesma 
doença, aí eu achei que podia morrer também (Senhora Girassol). 
 
 

“A morte faz parte de um processo natural do ponto de vista biológico e está 

carregada de simbolismo, construído socialmente, impregnado de valores e 

significados que dependem do contexto histórico e cultural no qual o sujeito está 

inserido” (COVOLAN et al., 2010, p. 561). Nestes discursos, clarifica-se a idéia de 

morte intrínseca à TB, geradora de sentimentos de medo e tristeza, e que existe na 

memória coletiva, ou seja, no processo parafrástico em que se mantém o mesmo 

dizer sedimentado e cristalizado de que adoecer de TB significa morrer. Ressalta-se 

a associação deste interdiscurso à falta de conhecimento acerca da doença. 

A TB concebida como doença incurável e que acarretava a morte sempre 

esteve presente no imaginário e no cotidiano das pessoas. A noção da doença 

implicava a noção de herança de morte. Até o final do século XIX, acreditava-se que 

a moléstia era herdada enquanto constituição (teoria em que se nascia com o 
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organismo predisposto ou com a moléstia) e a morte sobrevinha porque a cura 

inexistia (GONÇALVES, 2000). 

 Entretanto, nas seguintes SDs, observa-se um processo de naturalização do 

sentido de adoecer de TB, corroborado pelo conhecimento prévio de que se trata de 

uma doença curável. 

 
Eu não senti muita coisa não, porque sempre ouvia falar que tinha cura, disseram que era 
só fazer o tratamento que tinha cura (Senhor Amarílis). 
 
Fiquei normal. Porque falaram que tem cura (Senhor Cravo). 

 

      Diversas concepções da TB permeiam o imaginário popular. Gonçalves 

(2000, p. 304) descreve algumas delas que se mantêm independentemente da 

evolução da medicina em relação ao tratamento e cura, segundo as quais a TB é 

uma “doença que vem do outro, do comportamento desregrado e amoral, do ar 

impuro, do local aglomerado e não higiênico, do que é colocado para fora e que 

contagia; do crescimento acelerado e desestruturado.”  

 Nas SDs subsequentes, a memória discursiva desvela a relação de 

causalidade posta entre a TB e o estilo de vida dos sujeitos. 

 
Acho que peguei fumando, não me alimentando legal, bebendo, isso daí foi um dos fatores 

que ajudou. Não ter uma alimentação adequada [...] (Senhor Alecrim).  
 
Acho que foi porque eu ficava dentro d'água lavando muita roupa. Me acordava de 4, 5 
horas da manhã para lavar roupa. E também por causa do cigarro, eu fumava muito, só 
queria cafezinho e não me alimentava bem [...] (Senhora Gardênia). 
 
É por causa do cigarro e da bebida que pega a doença e pela droga, mas nunca usei droga 
não [...] (Senhor Amarílis). 
 
Fumando demais. A gente passa o dia e a noite jogando baralho (Senhor Jacinto). 
 
Eu não bebo, não fumo e nem farro. Meu primeiro marido tinha. Aí eu comia os restos dele e 
na relação eu e ele (Senhora Açucena). 
 
Acho que peguei devido a muita pancada. Peguei na cela, bebendo no copo, o menino 
tomava água na boca da garrafa. Deve pegar... Bebendo no mesmo copo. Tomei quando 
estava lá um chá, uma mistura de cajueiro, aroeira, ficava numa garrafa de 2 litros lá. O 
menino de lá tinha, que ele tomava (Senhor Cravo). 
 
Eu não sei porque peguei essa doença, porque eu não bebo, não fumo cigarro. Porque a 
pessoa que bebe e fuma cigarro tem tudo para pegar uma doença (Senhora Girassol). 
 

A concepção de TB, a qual relacionava a doença com o estilo de vida, 

considerava os comportamentos sociais (fumar, beber, alimentação inadequada) e 
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as condições de vida (moradia, higiene, trabalho) determinantes para o 

adoecimento. Os indivíduos eram responsabilizados à medida que o adoecimento 

era conseqüência dos maus hábitos e das precárias condições de higiene e de vida 

(GONÇALVES, 2000). A TB era percebida como a consequência inevitável de uma 

vida dedicada a excessos e contrária aos padrões socialmente aceitáveis (PÔRTO, 

2007). 

No seguinte discurso, observa-se outra concepção de causalidade da doença 

existente no interdiscurso que diz que a TB é resultante de uma “gripe mal curada”. 

 
[...] sabia que vinha através de uma gripe mal tratada, mas eu não sabia realmente o que a 
doença é. Eu andava muito de trem e você sabe que trem tem muitas pessoas... Eu não sei 
como peguei [...] (Senhor Cacto). 

 

Este dizer coletivo em que a TB é consequência de uma gripe mal tratada, 

pode estar relacionada à lenta evolução clínica da doença e, por conseguinte, os 

sintomas não são atribuídos primeiramente a ela. Dessa forma, como alguns sinais 

clínicos não eram únicos da TB, os doentes acreditavam que não possuíam 

sintomas específicos da enfermidade, ocasionado a demora do diagnóstico, o 

agravamento da clínica, o tratamento mais prolongado e à maior disseminação da 

doença (GONÇALVES, 2000). 

Em relação às concepções sobre a transmissibilidade da doença, alguns 

entrevistados relataram que a TB é uma doença transmissível e outros negaram a 

sua contagiosidade. O fato de um doente negar a disseminação da doença 

configura-se em um fator potencial para retardar a procura por uma solução 

terapêutica. 

 
[...] Acho que sim, através da tosse, do espirro, foi aí que tive o conhecimento da doença, eu 
não sabia que chegava a esse ponto (Senhor Cacto). 
 
[...] Transmite para outra pessoa se tiver perto e tossir, se espirrar perto da pessoa também 
(Senhor Amarílis). 
 
[...] Transmite para outras pessoas (Senhora Gardênia). 
 
Ela (sobrinha) pegou de mim, de ficar perto de mim. Fiquei preocupado (Senhor Cravo). 
 
[...] Não pega de pessoa para pessoa (Senhor Jacinto). 
 
[...] Acho que não passa, a não ser se essa pessoa tiver alguém na família que... Porque eu 
fiquei quase três semanas trabalhando, falando diretamente com as pessoas, tossia, e 
fizeram logo em todo mundo aonde eu trabalho... Negativo todo mundo, em casa negativo, 
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dos meus colegas que a gente fica junto ninguém, até mesmo a mulher que tem um 
pirralhinho comigo ela convive assim, de quinze e quinze dias ela vem na minha casa, mas 

ela também deu negativo (Senhor Alecrim). 
 

Todavia, no seguinte discurso, apresenta-se uma relação de contradição, na 

qual Sra. Açucena refere que a TB não é uma doença contagiosa, mas que adotou 

medidas de precaução para não transmitir para seus filhos. Esta contradição pode 

estar relacionada ao efeito estigmatizante produzido pela doença e à tentativa da 

entrevistada de suavizar os efeitos de sentidos inerentes à TB. 

 
Eu acho que não pega não, porque se pegasse meus filhos já tinham. Eu acho que no resto 
de comida, tem que ser tudo separado, aí quando eu comecei ela mandou eu separar tudo, 
não ficar perto do meu pirralho novinho, mas agora disse que não tinha nada ver mais, que 
eu já estou tomando os medicamentos e não prejudica eles mais não. A minha filha que 
mamava tomou injeção para eu não passar para ela (Senhora Açucena). 

 
As concepções das doenças infecto-contagiosas estavam relacionadas às 

condições climáticas, higiênicas, de trabalho e de moradia, à alimentação, aos ares 

úmidos e à aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente. Com a descoberta do 

bacilo de Koch, em 1882, atribuiu-se à TB o seu caráter contagioso e os doentes 

passaram a ser considerados perigosos para a sociedade saudável e 

estigmatizados. Esta descoberta científica transformou não apenas a etiologia, mas 

as formas de percepção e enfrentamento da doença (GONÇALVES, 2000). A partir 

deste momento, enfatiza-se a influência da ideologia biomédica no manejo das 

doenças contagiosas, inclusive da TB.  

 Ao serem questionados sobre o que sentiram para que procurassem o serviço 

de saúde, os entrevistados relataram a busca por assistência no momento que 

perceberam o agravamento dos sintomas. Como conseqüência da busca tardia ao 

serviço de saúde, seis dos entrevistados vivenciaram a internação hospitalar. Dentre 

os sintomas percebidos, foram descritos a hemoptise, cansaço extremo, vômitos, 

febre incessante e dor torácica. 

 
Por minha mãe, porque por mim eu não tinha ido (ida para a USF). Eu estava muito doente 
e ela me levou pro posto, aí ela ligou pro Clementino, porque eu sou de lá, teve que internar, 
o carro veio me buscar e eu fui pro Clementino de novo [...] (Senhora Açucena). 
 
Eu senti que era grave, comecei a cansar muito, não conseguia nem andar. Porque era de 
noite, de madrugada quando eu fui, porque cansei muito. Demorei 2 meses para procurar o 
hospital [...] (Senhora Gardênia). 
 
Porque eu vi sangue, quando eu cuspi veio com sangue na saliva. Aí minha menina disse 
para eu procurar o médico e me levou pro Clementino. Lá disseram que eu ia ficar internada 
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3 dias, mas eu fiquei 19 dias, porque eu não queria me internar não. Porque eu não queria ir 
ao médico, só queria tomar remédio em casa mesmo. Eu tinha muito medo de me internar 
[...] Se fosse outra coisa mais grave, era por causa disso, eu tinha medo de descobrir e ficar 
internada [...] (Senhora Genciana). 
 
O médico disse que eu estava com essa doença e passei 9 dias internado, aí eu fui para o 
Clementino Fraga e passei 1 mês e 15 dias lá. Fumava escondido. Eu me tratei os seis 
meses [...]. [...] Eu já tinha tido a primeira vez, aí nem me preocupei muito. Da primeira vez 
foi melhor, o posto era bem pertinho, me tratei seis meses (Senhor Amarílis). 
 
 

 No último discurso supracitado, o medo do internamento e de diagnosticar 

uma doença grave foi um fator causal da busca tardia por assistência médica. No 

entanto, nos seguintes fragmentos discursivos, a percepção dos sintomas como 

comuns de um resfriado e não graves acarretou na procura tardia pelo serviço de 

saúde e no consequente atraso do diagnóstico. 

 
[...] Eu fiquei uns sete dias tendo febre direto. Só fui ao hospital quando comecei a vomitar 
mesmo. Pensei que era febre normal. Quando começou a me prejudicar mais, foi quando eu 
procurei o médico. Assim que eu cheguei fiz logo os exames e recebi os resultados no 
mesmo dia (Senhor Amarílis). 
 
Primeiro eu tomei remédio em casa, porque estava com dor de cabeça, até que eu não 
aguentei mais. Minha irmã me levou para o hospital e eu fiquei internada 1 mês e 15 dias 
em João Pessoa (Hospital de referência Clementino Fraga). Eu passei 1 mês em casa 
doente... Pensava que não era nada grave. Eu fiquei tossindo, com dor no peito e dor de 
cabeça, tossi sangue demais [...] (Senhora Girassol). 

 

Um estudo realizado na Malásia acerca do atraso do diagnóstico da TB 

identificou que em 81% dos casos, a decisão final para buscar assistência médica foi 

mais influenciada pela gravidade dos sintomas apresentados (CHANG; ESTERMAN, 

2007).  

Nos subsequentes discursos, nos quais os doentes descreveram o percurso 

utilizado na busca por assistência à saúde, compreende-se que o retardo do 

diagnóstico foi decorrente de erro médico e da falta de resolutividade da APS. Nas 

duas primeiras SDs, o médico da USF diagnosticou ‘tosse alérgica’ e, por 

conseguinte, prescreveu um medicamento antialérgico, implicando o mascaramento 

dos sintomas da TB, atrasando o diagnóstico e favorecendo a transmissão na 

comunidade. A experiência deste sujeito acarretou a descrença no serviço público e 

a naturalização da idéia de que apenas o serviço privado é eficiente e resolutivo. 

 
[...] eu tossia muito, aquela tosse seca, rodei muito pelos PSFs, ia ao médico, o médico dizia 
que era tosse alérgica e passava um xarope e não melhorava, fui para vários médicos, fui 
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até para o PSF aqui, no pronto-socorro tirei a chapa e disse que eu não tinha nada e cada 
vez piorando. Eu resolvi ir para clínica fazer a radiografia. E eu sem saber que estava com 
essa doença, por isso que eu cheguei nesse estado por culpa minha, mas a culpa maior é 
do governo... Se a gente encontrasse seriedade nos postos, nos PSFs, o médico nem olha 
para você e vai passando o medicamento logo... Eu mostrei a chapa ao médico e ele disse 
que estava tudo bem, eu confiei. Eu ia ao médico e só remédio, remédio e nada de ficar 
bom. Quando fui no particular, fiz a radiografia e acusou, fiz num dia e no outro peguei o 
resultado. Foi um susto para mim muito grande... Quando o médico olhou o resultado disse 
que eu estava com a TB e imediatamente disse que eu tinha que ir ao hospital. Quando eu 
fui ao hospital tive que me internar logo e saí do trabalho na carreira [...]. Fui para médica da 
alergia e ela disse que pela minha idade não era alergia e disse para eu tirar a chapa de 
pulmão, foi quando eu fui tirar a chapa na clínica. Eu vim ter conhecimento de tudo no 
particular. Fiquei 1 mês e 3 dias internado no Clementino [...] Eu não confio no PSF mais, só 
se for uma coisa muito simples, se eu ver que é uma coisa mais séria eu corro para o 
particular (Senhor Cacto).  

 
A médica do posto me acompanhava. Ela sempre dizia que era uma alergia que eu tinha e 
através dessa alergia dá cansaço, ela passava remédio para cansaço. Não resolveu não, 
eles davam nebulização para eu melhorar um pouquinho e vir para casa. Elas me atendiam 
direitinho, me davam nebulização (Senhora Genciana). 
 
Eu descobri no passado, que eu vinha cansando direto, mas não dava nada. Fui ao 
postinho, no hospital, aplicaram injeção, soro e vinha para casa e voltava de novo o 
cansaço. Aí eu fui ao postinho e a médica mandou eu ir para o Clementino para fazer o 
exame de escarro e acusou. Desde o ano passado que eu tomo o remédio, aí eu parei em 
duas cartelas, eu piorei e está repetindo de novo os remédios. [...]. Fiz o exame de escarro 
na policlínica e demorou quase uma semana para marcar e quase um mês para receber o 
resultado. A enfermeira veio aqui, conversou comigo direitinho, disse para eu não ter medo 
que essa doença tinha tratamento. Eu fui para médica e ela passou os medicamentos 
(Senhora Gardênia). 

 

Uma das diretrizes prioritárias estabelecidas pelo MS para o controle da TB 

consistiu na expansão das ações de controle para 100% dos municípios no âmbito 

da AB, considerada a porta de entrada do SUS. O MS preconizou as atribuições das 

USF no controle da TB, dentre as quais se encontram: a identificação de 

sintomáticos respiratórios entre as pessoas maiores de 15 anos que procuram o 

serviço, o diagnóstico de TB, o tratamento e o acompanhamento dos casos em 

tratamento, além da responsabilização pela alta aos pacientes (BRASIL, 2002).  

Desde o ano de 2003, a OMS vem demonstrando sua preocupação em 

relação à qualificação das equipes de saúde para assumirem as responsabilidades 

com as ações de controle da TB, questão que emerge no bojo da descentralização e 

integração do controle da doença nos serviços de APS e que representa um dos 

desafios para a expansão sustentável da estratégia DOTS e para o alcance das 

metas de detecção e cura (MONROE et al., 2008). 
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De acordo com uma pesquisa realizada na Noruega referente aos fatores que 

causam o retardo do diagnóstico da TB, identificou-se que a principal causa do 

atraso relacionado aos serviços de saúde consistiu na falha de diagnóstico preciso 

na apresentação inicial da doença, apesar dos sintomas característicos (FARAH et 

al., 2006). 

Os erros de diagnóstico apontados nos discursos apresentados revelam a 

falta de capacitação dos profissionais em diagnosticar a TB. Uma das atribuições 

das USF no controle da TB é a capacitação profissional quanto ao manejo dos casos 

de TB, por meio de treinamentos dos recursos humanos da unidade (BRASIL, 2002). 

A Norma Operacional Básica sobre Recursos Humanos do SUS assinala que a 

qualidade da atenção à saúde está condicionada à formação de pessoal específico, 

que tenha o domínio tanto de tecnologias para a atenção individual, quanto para a 

saúde coletiva (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Na formação dos profissionais de saúde, a atualização técnico-científica, 

quanto ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e profilaxia das 

doenças e agravos, é apenas um dos fatores da qualificação das práticas. A 

formação deve abordar aspectos de produção de subjetividade, produção de 

habilidades técnicas e o apropriado conhecimento do SUS, além de objetivar a 

modificação das práticas profissionais e da própria organização do processo de 

trabalho, com a finalidade de ser capaz de acolher e cuidar das pessoas e das 

coletividades, conforme as várias dimensões e necessidades de saúde (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004). 

No seguinte discurso, identifica-se que não ocorreu o acompanhamento do 

doente na finalização do processo terapêutico, inicialmente devido à falta de 

interesse da doente, mas intrinsecamente entende-se que houve uma falha do 

serviço de saúde em não encerrar o caso como preconizado. Ressalta-se que se 

tratava de um serviço especializado – hospital de referência Clementino Fraga – e, 

portanto, este deveria ter contra-referenciado o doente para a AB do município de 

residência. 

 
Eu morei 8 anos no Padre Zé. Eu passei seis meses internada no Clementino, que eu 
estava muito fraca, não estava comendo, não estava conseguindo me levantar da cama, aí 
foi o jeito internar mesmo. Aí eu fiquei boa, tomei os medicamentos, ela mandou eu voltar lá 
e eu não me interessei em voltar. Depois que eu vim morar aqui fiquei me sentindo do 
mesmo jeito que eu tava lá. Foi esse ano, faz um mês que eu comecei a tomar esses 
medicamentos. Comecei a tossir, sentir tontura, fraqueza, frio, dor de cabeça, febre. Aí a 
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doutora daí me encaminhou para me internar no Clementino, mas não foi preciso não 
graças a Deus (episódio de tosse) (Senhora Açucena). 

 

No fragmento discursivo abaixo, a prática da automedicação aliada à 

ineficiência do serviço hospitalar de urgência favoreceram o atraso do diagnóstico da 

TB. Novamente, ressalta-se a falta de capacitação dos profissionais em diagnosticar 

a doença, não apenas no âmbito da AB, mas no serviço hospitalar. 

 
[...] Eu tossia, tossia, chega meus olhos ficavam vermelhos de tanto tossir. Eu comprei um 
remédio spray para ver se parava de coçar e parava de tossir. Aí melhorava mais e eu ia 
trabalhar, era assim minha vida [...]. Às vezes minha menina de meia noite, uma hora 
chamava o SAMU, porque eu estava sem fôlego, me levava ao hospital para tomar 
nebulização e tomar algum remédio. [...] Um dia eu bati o raio x no HU, mas não acusou 
nada, deu normal, então eu não tinha doença (Senhora Genciana). 
 
 

 No seguinte depoimento, o sujeito doente relata o caminho percorrido desde o 

momento do adoecimento, ainda no período em que estava preso, até o instante em 

que resolveu procurar o serviço de saúde após a saída do regime carcerário. A 

postura cerrada adotada no momento da entrevista, a tentativa de ocultação da 

condição de ex-presidiário discutida anteriormente e as respostas curtas revelam 

que a demora em buscar o serviço de saúde foi fortemente influenciada pela posição 

estigmatizante de ex-presidiário ocupada pelo entrevistado. 

 
Quando fez 2 anos (em regime carcerário) eu comecei a sentir a dor no pulmão e mais 
embaixo, no fígado. Fiquei 1 mês e pouco, aí eu tomava o remédio e passava, e não me 
dava vontade de comer. Vai fazer um ano que eu saí. Comecei a tomar (medicamentos para 
TB) quando eu saí. Demorou uns 4 ou 5 meses para tratar. Eu estava sentindo a dor no 
pulmão, aí eu pensei deve ser tuberculose, porque o menino lá (presídio) falou. Fui no 
postinho e falei com a médica. Ela passou uns exames, bati a chapa. Demorou muito não, 
menos de 1 mês pra marcar. Demorou umas duas semanas para chegar o resultado e 
ligaram para avisar [...] (Senhor Cravo). 
 
 

No fragmento discursivo subsequente, ressalta-se a falta de resolutividade na 

assistência à saúde prisional. O sujeito refere sobre a violência institucional 

vivenciada através do descaso do serviço de saúde na penitenciária e a 

desvalorização do cuidado dos presos. Salienta-se ainda uma inversão de papéis, 

na qual os profissionais de saúde e a administração prisional que deveriam assumir 

o papel de colaboradores adotam o papel de transgressores e os presos 

companheiros de cela do doente, considerados criminosos assumem o papel de 
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auxiliadores, decorrente de formações ideológicas que permeiam as relações de 

poder. 

 
Não atendem não, só passavam o antiinflamatório. Para eles ali (presídio) é mesmo que não 
ter ninguém. Eu sentindo muita dor no pulmão, cansado e ninguém me levava ao médico. 
Não foi esse negócio todo não, deu para levar. Eles ajudavam (companheiros de cela) 
(Senhor Cravo). 

 

Sabe-se que a incidência de TB é maior entre os presos do que na população 

geral. Nas penitenciárias, observam-se como fatores potenciais de transmissão da 

doença, a superlotação, a pouca ventilação nas celas, as condições sanitárias 

precárias e o uso de drogas. Enfatiza-se que o impacto da TB nos presídios não se 

restringe aos detentos, uma vez que prejudica também a comunidade com que se 

relacionam durante e após a detenção. Além do exposto, as frequentes 

transferências dos presos, a demora na identificação de sintomáticos respiratórios 

entre os detentos e o descuido no controle e na terapêutica empregados têm 

contribuído para a eclosão da doença em prisões (OLIVEIRA; CARDOSO, 2004). 

 Souza et al. (2011) reflete que a naturalização da doença como mais um 

elemento de punição no ambiente carcerário tem favorecido para a negligência em 

relação aos presos doentes e para a perpetuação da TB nos presídios, um espaço 

de tensões constantes, embates e disputas pelo poder. 

No sistema prisional, as barreiras de acesso ao serviço de saúde residem nas 

questões de segurança e na forma de organização interna da cadeia, na qualidade 

do serviço ofertado, na desmotivação dos profissionais e na percepção que os 

doentes têm de seus sintomas (SÁNCHEZ et al., 2007). 

As SDs abaixo descrevem a satisfação de alguns dos entrevistados em 

relação ao atendimento das ESF. Entretanto, a satisfação observada, com exceção 

do primeiro discurso, restringe-se a maneira de como foram tratados, não incluindo o 

sentido amplo de humanização, conforme o qual o serviço deve ser resolutivo. 

 
Resolveu. A médica passou os exames, eu fiz, eu fui acompanhado aqui mesmo no bairro. 
Na primeira vez lá no Renascer II fui muito bem atendido, apesar de está acabando o 
horário de trabalho, ela arrumou um tempinho para me atender, foi muito legal a atitude da 
doutora, ela passou o exame de escarro e o raio x para eu fazer. Tudo que eu precisei, o 

município de Cabedelo ajudou (Senhor Alecrim). 
 
Até agora tá resolvendo meu problema. [choro]. Eu sou bem atendida aí, eles atendem 
qualquer hora que eu precisar, qualquer hora que eu chegar aí sou atendida (Senhora 
Açucena). 
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Sou acompanhado pelo posto, a enfermeira de lá sempre me tratou bem, fui bem atendido. 
Toda vez que eu vou lá eles resolvem meu problema (Senhor Amarílis). 

 
Procurei o posto de saúde e a médica me tratou bem (Senhor Jacinto). 

 
 

Nas subseqüentes SDs, os doentes entrevistados apontaram algumas 

dificuldades e facilidades encontradas no acesso aos serviços de saúde. Enfatiza-se 

que apesar de considerarem a USF próxima às suas residências, a maioria 

enfrentou algum tipo de dificuldade para se locomoverem para o hospital de 

referência, serviço escolhido para atenção à saúde. Outra dificuldade relatada foi a 

rotatividade dos médicos na USF como debilidade no acompanhamento prestado ao 

doente. 

 
Eu fui de ônibus pro Clementino e andando, eu cansava, eu cheguei lá muito cansada, 
procurava o fôlego e não encontrava. O posto é pertinho (Senhora Genciana). 
 
Vou a pé e canso. Acho perto o postinho. Me tratam bem, não tenho o que dizer (Senhora 
Gardênia). 
 
Não, quanto à dificuldade de passagem não que o PSF é perto. Só o médico que fica 
mudando, aí fica difícil o acompanhamento. Graças a Deus minha família ajuda, se fosse 
depender de dinheiro mesmo aí tava sofrendo, porque o dinheiro que a gente ganha não dá 
para cobrir principalmente doença (Senhor Cacto). 
 
Quem me levou ao hospital para fazer os exames foi a ambulância. Minha irmã ia todo dia 
lá, saber como eu estava. Era um pouquinho difícil ir no postinho, eu ficava cansada, mas 
não atrapalhou não (Senhora Girassol). 
 

Matumoto (1998, p.17) apresenta o acesso aos serviços como “uma primeira 

etapa a ser vencida pelo usuário quando parte em busca da satisfação de uma 

necessidade de saúde”. A conformação da USF, baseia-se na implementação de 

ações de saúde integrais, atuando na comunidade adstrita, buscando solucionar e 

dar respostas às necessidades demandadas pela população. Neste processo de 

trabalho, a ausência de barreiras geográficas é essencial para a garantia de acesso 

ao serviço e consequente atendimento resolutivo. Um estudo desenvolvido na 

Etiópia identificou que uma distância maior de 10 km de uma unidade de saúde 

estava associada ao atraso dos pacientes em buscar assistência, retardando o 

diagnóstico (YIMER; BJUNE; ALENE, 2005). 

Destaca-se no discurso abaixo, que o Hospital de referência Clementino 

Fraga desempenhou um papel eficaz no acompanhamento da doença, dispondo de 
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recursos para o transporte da paciente, em detrimento da ESF, a qual não 

desempenhou o seu papel de diagnosticar precocemente a doença e de prevenir o 

seu agravamento, apesar da proximidade com a comunidade pela qual é 

responsável e do conhecimento do contexto de vida dos usuários de saúde. 

 
Ela arrumava emprestado, eu ia, o carro vinha me buscar. Depois, a assistente social do 
Clementino disse que não era para eu ir só. Qualquer coisa que eu sentisse eu ligasse que 
ela mandava o carro me buscar para eu me internar. Quando chega os remédios ela manda 
me chamar e eu vou, ela passa os exames e eu faço. Eu não consigo andar só que me dá 
tontura [...] (choro de desespero, medo, angústia) (Senhora Açucena). 
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4.2 FORMAÇÃO DISCURSIVA II 

 

Idiossincrasias na Adesão ao Tratamento: o enfrentamento da doença, a vivência 

do estigma e sentimentos associados. 

 

 Os sujeitos entrevistados foram questionados se houveram mudanças no seu 

cotidiano devido à doença. Nas subsequentes SDs, percebe-se que a experiência do 

adoecer por TB provocou modificações de comportamentos e do estilo de vida e 

despertou sentimentos de satisfação e aceitação destas mudanças. 

 
Justamente em relação à alimentação, aos medicamentos, eu fui me cuidando mais. Me 
afastei do trabalho, estou recebendo o benefício. [...] A partir daí eu não saí mais, minha 
vida é em casa, a minha saída é ir pro mercado ou fazer uma compra, mas mudou 
totalmente (Senhor Cacto). 
 
[...] Aí eu chorei, durante 3 dias chorei tanto, que eu não podia fumar lá (na internação 
hospitalar). Eu disse que queria ir embora para casa para fumar meu cigarro.  Aí uma 
mulher disse espere mais um dia que eu peço a médica para você ir embora... Deixei de 
fumar rapidinho, quando eu sinto a fumaça do cigarro fico agoniada, tenho pavor a cigarro. 
[...]. Para mim mudou, porque antigamente eu não comia, só queria tomar café e fumar, 
beber cerveja, para eu morrer mais depressa, eu dizia por desgosto da vida. Mas mudou 
muito, porque meu corpo era outro, estou comendo direitinho, to com uma fome de leão, não 
sei qual foi o remédio que me deram [...] (Senhora Genciana). 
 
Mudou bastante. Mudou 100%, eu estava muito arteiro, estava fazendo tudo errado, 
fumando, bebendo, não estava me alimentando como se deve se alimentar. [...]. Eu descobri 
no dia 27, no dia 28 eu não fui mais pro trabalho. [...] Já vai fazer três meses que eu estou 

sem trabalhar, eu estou recebendo pelo INSS [...] (Senhor Alecrim). 
 
 

A cada experiência, o homem cria e recria significados e símbolos do seu 

processo saúde-doença, das formas de prevenção, de tratamento e cura. Para 

compreender os fatores que causam mudanças de comportamentos e de práticas, é 

necessário discorrer sobre o significado de comportamentos, os quais expressam 

percepções, valores, representações simbólicas, relações de poder, crenças e 

sentimentos. Destarte, é mister considerar a subjetividade inerente aos sujeitos e as 

representações do processo saúde-doença (GAZZINELLI et al., 2005). 

Os comportamentos e os estilos de vida relacionados à saúde, não obstante a 

influência de fatores econômicos e culturais são considerados determinantes sociais 

proximais, por estarem mais próximos e passíveis de controle e transformações por 

parte dos indivíduos (CNDSS, 2008). De acordo com o modelo de camadas de 

Dahlgren e Whitehead, há uma interação dos diversos níveis dos DSS, dessa forma, 
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torna-se bastante difícil a mudança de comportamentos sem a modificação das 

normas culturais que os influenciam (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

É necessário o delineamento de estratégias eficazes para atuar nesse nível 

de DSS, tais como: formulação de políticas que proporcionem mudanças de 

comportamento, “através de programas educativos, comunicação social, acesso 

facilitado a alimentos saudáveis, criação de espaços públicos para a prática de 

esportes e exercícios físicos, bem como proibição à propaganda do tabaco e do 

álcool em todas as suas formas” (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 86). 

Em contrapartida, nos seguintes fragmentos discursivos, os entrevistados 

expressaram sentimentos de frustração e de insatisfação em relação às mudanças 

produzidas pela doença, tais como, o afastamento do trabalho e o impedimento de 

realizar atividades cotidianas. 

 
Minha vida ficou... Só Deus mesmo... Mudou para pior. Não durmo de noite só pensando. 
Só Deus na minha vida. Trabalhava em casa de família, mas trabalhar mesmo eu não posso 
não. Parei de trabalhar, que eu não aguento, não sou o que era de primeira, faz muitos anos 
(Senhora Açucena). 
 
Estou mal, muito mal mesmo, porque eu sempre trabalhei, e às vezes eu fico em casa e 
sinto muita falta do trabalho, eu não pensei que o tratamento seria esse tempo todo. Tem 
dia que eu amanheço e não tenho nada e tem dia que eu amanheço cansado. A partir daí 
eu não saí mais, minha vida é em casa, a minha saída é ir ao mercado ou fazer uma 
compra, mas mudou totalmente (Senhor Cacto). 
 
Eu não sou mais o que era... Eu brincava final de semana, não faço os meus serviços como 
eu fazia antes (Senhora Gardênia). 
 
Eu pego em muito ferro, é muito pesado. Vai fazer um mês que to sem trabalhar, não tenho 
condições (Senhor Jacinto). 
 
Mudou muito, primeiro porque eu não gosto de ficar parada, eu estou mais em casa. Não 
estou podendo levar poeira, tomar água gelada, eu tomo... [Gargalhada] Eu estou doidinha 
para tomar uma cervejinha (Senhora Girassol). 
 

A vivência do adoecer é perpassada por sentimentos de medo, desespero e 

de incômodo e evidencia a perda do controle sobre a própria vida, da autonomia, 

desafiando a onipotência humana e profissional. “a temporalidade humana e a 

vulnerabilidade de ser mortal são elementos que, embora inerentes à vida, 

costumam produzir angústias e sofrimentos que dificultam o seu enfrentamento.” 

(COVOLAN et al., 2010, p. 561). A condição de doente coloca os indivíduos diante 

de limitações, impedimentos e situações que modificam as suas relações com o 
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trabalho, com seus familiares, amigos e parceiros, assim como abalam sua 

identidade (ANDRADE; VAITSMAN, 2002). 

Vivenciar uma doença significa relacionar-se de forma conflituosa com o 

social, uma vez que o doente assumirá a posição de doente quando deixar de 

realizar suas atividades rotineiras, as quais lhe permitem pertencer ao contexto em 

que vive. Todavia, proporciona também o autoconhecimento, pois adquire a 

capacidade de resiliência, virtude indispensável no enfrentamento da doença 

(GAZZINELLI et al., 2005). 

Ressalta-se que “as respostas aos problemas criados pela doença 

constituem-se socialmente e remetem diretamente a um mundo compartilhado de 

práticas, crenças e valores” (ALVES & RABELO, 1999, p. 171). 

Em relação às estratégias de intervenção sobre os DSS, o modelo de 

Whitehead e Dahlgren propõe quatro níveis inter-relacionados de ações políticas: 

fortalecimento dos indivíduos; fortalecimento das comunidades; melhoria do acesso 

a serviços essenciais; desenvolvimento macro-econômico e mudanças culturais. 

Quanto ao primeiro nível do fortalecimento dos indivíduos, as políticas objetivam 

apoiar os indivíduos em situações desfavoráveis, ampliando seus conhecimentos e 

habilidades e motivando-as a alterar seus comportamentos em relação aos fatores 

de risco pessoais ou a lidar melhor com os estresses e desgastes provocados por 

danos externos à saúde (CNDSS, 2005). 

Nos seguintes discursos, a ausência de mudança de comportamentos 

expressa a naturalização da doença e efeitos de sentidos de descuido da própria 

vida e desvalorização da sua saúde. 

 
Minha vida ficou normal. Eu trabalho aqui no mercado e final de semana eu bebo. Eu bebo 
desde os oito anos de idade e fumo há 20 anos. Fiquei afastado só enquanto estive no 
hospital [...] (Senhor Amarílis). 
 
Não mudou nada não. Eu continuei jogando bola, aí a moça da clínica (USF) falou para eu 
deixar de jogar, que eu não podia jogar bola agora não, mas eu não parei não. Jogo futebol 
de salão no Camalaú, uns 4 ou 5 dias por semana. E ainda corro na praia, continuei 
bebendo (Senhor Cravo). 
 

Sabe-se que a doença é construída culturalmente e o reconhecimento da 

mesma como um evento anômalo favorece comportamentos de recusa, negação e 

remoção da enfermidade, em um fenômeno que pode ser denominado de 

“desnaturalização” da doença, segundo o qual a doença é extraída de um contexto 

em que é considerada normal (GAZZINELLI et al., 2005). 
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Nas seguintes SDs, o adoecimento por TB despertou sentimentos e 

percepções dos doentes de TB relacionados ao estigma, desvelando as formações 

ideológicas destes sujeitos, em um movimento de efeitos de sentidos presentes na 

memória discursiva dessa doença ao longo dos tempos. 

 
[...] Eu fiquei com medo, fiquei triste, nunca tinha acontecido isso comigo, porque eu achava 
que era uma doença feia, que pegava, eu achava que não tinha cura. [...] eu pesava só 40 
kilos. O povo ficava dizendo: aquela menina é tão magra, tão feia. [...] eu morria de 
vergonha, às vezes eu chorava com desgosto, e eu sem saber que era essa doença [...]. [...] 
eu mesma tinha medo de pegar nos meus netos. Eu senti vergonha de dizer que eu estava 
com tuberculose, não digo a ninguém não [...] A gente quando tem uma doença assim, a 
gente se sente rejeitada por todo mundo. Eu sentia muito desgosto da minha vida. Meu 
marido dizia: eu ainda vou te deixar por causa dessa tosse. Não gosto nem de lembrar. 
[choro] (Senhora Genciana). 
 
Um dia quando eu cheguei lá no meu trabalho, a doutora brincando falou, mas eu acho que 
as pessoas não podem brincar com as outras. Ela disse: não, não entre não, fique por aí. Aí 
eu falei que tinha passado só para dar uma boa tarde, mas eu não vou entrar não. Eu me 
senti excluído das outras pessoas. Teve que separar os pratos, as colheres, os copos 

(Senhor Alecrim). 
 
Pensei muitas coisas... Fazer besteira... Que eu ia ser desprezada pela minha família. Senti 
que eu não ia ter mais saúde com esse problema [...] (Senhora Gardênia). 
 

Na Noruega, uma pesquisa sobre as causas do retardo do diagnóstico da TB 

apontou dentre as razões relacionadas aos pacientes o estigma produzido no 

adoecer por TB. Em muitos países, devido às características culturais, as 

dificuldades enfrentadas pelos doentes são agravadas pelo estigma social da TB, 

influenciando a procura por cuidados profissionais, a adesão ao tratamento e até 

favorecendo o abandono do mesmo (FARAH et al., 2006). 

A partir da segunda metade do século XIX, a representação social da TB 

esteve atrelada à miséria social, devido à sua persistência e ao seu alastramento 

principalmente entre as populações desfavorecidas. “O tísico, ainda que malgrado 

seu, traz em si a marca do mal e da destruição.” (PÔRTO, 2007, p. 46). No 

imaginário coletivo, o temor e a aversão ante a doença justificavam-se pelo 

desconhecimento de suas causas e pela ineficácia do seu tratamento e associação 

do doente com comportamento desviante referente às normas sociais. “O horror 

diante da tuberculose acaba por fazer dela um tabu, um objeto de interdição e seu 

sintoma extremo é a estigmatização do doente e seu conseqüente isolamento.” 

(PÔRTO, 2007, p. 46). 
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 No discurso abaixo, observa-se um interdiscurso, no qual a vinculação entre 

TB e AIDS produz sentidos sinérgicos de estigma e preconceitos: 

 
Sofri... O povo onde eu morei dizia que eu não tinha cura, que eu ia morrer... Que a minha 
doença não era essa, era outra, que eu peguei AIDS. Minha boca fedia muito e o povo não 
aguentava não. [...] Só minha mãe e minha irmã falaram que eu estava fedendo. Minha irmã 
pegou meus filhos todos e ficaram com ela. [...] Tenho vergonha não, não peguei essa 
doença porque eu quis, não foi só eu que peguei [...] (Senhora Girassol). 

 

Na memória discursiva, a TB é frequentemente associada à fome, ao 

desemprego, à falta de escolaridade, ao etilismo, à promiscuidade e ao 

comportamento desregrado e amoral (PÔRTO, 2007), sendo estas duas últimas 

características partilhadas no imaginário coletivo da AIDS, potencializando o 

significado de uma doença que envergonha. 

No próximo fragmento discursivo, a memória do sujeito revela a vivência 

familiar do adoecimento por TB, em uma alusão à concepção de que a moléstia era 

herdada enquanto constituição. Além disso, identifica-se o silenciamento do termo 

da doença e a aversão em dizer que tem tuberculose. Por conseguinte, o estigma 

produzido acarretou a demora na busca pelo serviço de saúde. 

 
Eu me sinto desprezado. Eu moro sozinho e essa doença eu não gosto nem de dizer essa 
palavra. Meu pai já morreu de tuberculose. Sinto vergonha. Meu irmão também já teve. [...] 
Eu sou difícil de procurar ajuda, eu não gosto não. Eu não gosto de ir ao médico, de ir ao 
hospital. Vai fazer um ano e três meses que eu moro aqui e se você chegar no posto ali 
você não é bem recebido, eu sinto raiva. No posto aí devido a essa minha doença já saíram 
falando (Senhor Jacinto). 
 

 
No final do século XIX, a morte por TB numa família era estigmatizante, pois 

se acreditava em uma herança de morte e que se nascia com o organismo 

predisposto ou com a moléstia (GONÇALVES, 2000). Além do exposto, os doentes 

ficam temerosos de chamar a doença pelo seu nome verdadeiro e acabam por 

utilizar recursos designativos para a enfermidade com o objetivo de disfarçá-la 

(PÔRTO, 2007). 

Em relação às facilidades encontradas no enfrentamento da doença, os 

sujeitos relataram: o acesso ao serviço de saúde garantido por meio de transporte 

ferroviário, considerado menos custoso, a dispensação gratuita dos medicamentos e 

a disponibilidade de auxílios, como a cesta básica. 
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[...] Andei bastante, o trem passa aqui, o preço é bem bacana, 50 centavos. Isso aí foi minha 
solução, porque não tinha que ir andando pro Renascer II [...] Acho que a facilidade foi o 

tratamento, o medicamento (Senhor Alecrim). 
 
O hospital me ajuda com cesta básica, todo mês eles me dão. A enfermeira me dá dinheiro, 
me dá 5, 10, e eu vou ao hospital [...]. Na igreja eles me dão cesta básica também. [...] Até 
agora está me ajudando [...] (Senhora Açucena). 
 
Faz seis meses que eu estou parada sem fazer faxinas. Recebo cesta básica todo mês do 
PSF (Senhora Girassol). 
 

Um dos aspectos do acesso, conforme Starfield (2002), relaciona-se à 

localização da unidade de saúde próxima da população a qual atende e como a 

população percebe a conveniência deste fator. Em relação ao acesso econômico ao 

serviço de saúde, um dos aspectos a considerar é o custo do deslocamento do 

usuário, que é proporcional à distância de sua moradia e à forma como ele se 

desloca. A garantia do acesso do usuário ao serviço, sem barreiras geográficas, 

constitui uma potencialidade no diagnóstico precoce da doença. 

A implementação de um eficaz sistema de gestão de abastecimento de 

drogas, caracterizado por um abastecimento ininterrupto e sustentado da qualidade 

das drogas anti-TB e pela disponibilidade gratuita a todos os pacientes é um dos 

pilares do DOTS. A TB permanece como uma chaga que emerge da desigualdade 

social e predomina em um contexto social, no qual os doentes sobrevivem em 

condições de vida precárias, tornando-se difícil a compra de medicamentos (WHO, 

2006). 

 Nos relatos dos entrevistados, foram descritas dificuldades no percurso dos 

doentes, tais como: entraves para realização de exames e consultas; deslocamento 

oneroso em algumas situações; e o estigma no trabalho com consequente 

desemprego. 

 
Tive [dificuldade para realização de exames e consultas], porque hoje em dia tudo é difícil. 
Às vezes eu ia pro hospital de Cabedelo, mas era muita gente e eu ia embora não queria 
nem saber [...] (Senhora Genciana). 

 
Fui de ambulância e voltei de carro, ele arrumou dinheiro. Foi difícil arrumar o dinheiro que 
ele não tem emprego certo (Senhora Gardênia). 
 
Enfrentei [problemas no trabalho]. [...] Minha cunhada que trabalhava lá dizia para eu deixar 
de fumar, me dava conselho, mas eu dizia que não tinha doença que me deixasse parar de 
fumar, que me fizesse largar o meu vício. Quando eu acordava de manhã para ir para o 
trabalho me dava um cansaço, eu tinha que parar no meio do caminho e respirar, porque eu 
não conseguia andar. Eu pensava: eu não posso perder um dia de trabalho se não me 
colocam para fora. Aí eu ia cansada mesmo, quando chegava lá, direto ao hospital, na 
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urgência. [...] Eles me demitiram porque eu tossia muito, mas não sabiam que era essa 
doença. Lá é lugar de comida e não podia tá tossindo. [...] Vai fazer uns três anos. Eu me 
arrependo de não ter me cuidado mais (Senhora Genciana). 
  

 
No último discurso supracitado, pode-se observar uma consequência social 

grave do diagnóstico tardio da doença – a saída estigmatizante do mercado de 

trabalho e consequente precarização das condições de vida da doente. A 

entrevistada finaliza o discurso expressando arrependimento por não ter deixado o 

vício do fumo, vinculado por ela à etiologia da TB. Ressalta-se o não dito, o 

apagamento nas concepções sobre a doença, uma vez que a usuária não 

responsabilizou o serviço de saúde pelo erro de diagnóstico.  

Dentre os fatores que dificultam a adesão ao tratamento encontram-se: a 

conjuntura familiar; as carências pessoais; a dependência química; a miséria 

pecuniária; a falta de benefícios (cestas básicas, ticket, vales refeição, bebidas 

lácteas) nas unidades de saúde da família que comprometem o acolhimento; 

dificuldade na realização dos exames laboratoriais; a não inserção no mercado de 

trabalho; e estigma da doença construído pelo imaginário social (BRASIL, 2002). 

 A vinculação a redes sociais de apoio configura-se uma potencialidade na 

adesão ao tratamento da TB e na consequente cura do doente. Nas SDs abaixo, os 

sujeitos entrevistados discursaram acerca das pessoas que os auxiliaram no 

enfrentamento da doença.  

 
Às vezes eu não aguentava esperar, ficava cansada, mas eu ficava, minha menina estava 
sempre no meu pé, ela é meu anjo da guarda, se não fosse ela eu tinha morrido, porque 
minha cabeça é muito dura. [...] Não faço parte de nenhum grupo. Só minha família que 
sabe e me ajudaram muito. Sempre quando eu estava doente, compravam o remédio para 
mim, porque eu fiquei sem emprego, foi o tempo que meu marido me deixou, compravam 
comida sem poder porque eles estavam casados. Aí eu sempre passei dificuldades e eles 
me ajudaram [choro/emoção] (Senhora Genciana). 
 
[...] No meu trabalho todos me ajudaram, todos iam lá para saber como eu estava, toda 
semana iam lá orar por mim. [...] Todo sábado eu vou para o culto e faço parte de um grupo 
há 5 anos lá [...]. Quase todo mundo me ajudou, a minha igreja também ajudou, toda 
semana eles traziam uma feirinha para meus filhos, oravam por mim (Senhora Girassol). 
 
[...] Eu pensava que minhas amigas iam ficar intrigadas de mim, não iam falar comigo. Mas 
elas me dão mais apoio ainda, me dão conselho para eu me cuidar. As palavras de Deus 
me dão mais sossego, e me ajuda eu ir pra igreja. Me sinto muito melhor. Me ajudam no que 
podem. Minha mãe e meu pai me ajudam (Senhora Açucena). 
 
Eu tenho amizades, mas eles não me ajudaram. Minha mãe e minha irmã deram apoio e foi 
muito importante (Senhor Amarílis). 
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[...] a minha esposa me ajuda bastante, é minha força, porque sem ela... Minha filha também 
me dá muita força. Se Deus quiser eu vou vencer e voltar ao meu trabalho normal. [...] Vou 
sempre à missa no domingo. Nunca faltou o apoio da minha família, tanto o apoio financeiro 
quanto o apoio humano, isso é uma coisa que está me ajudando bastante (Senhor Cacto). 

 
 

A partir destes discursos, ressalta-se que a maioria dos entrevistados não 

está vinculada a redes comunitárias, mas assinalam a existência de redes familiares 

fortes. A família é reconhecida como elemento socializador fundamental e formador 

do indivíduo em seus aspectos sociais, afetivos e educativos, sendo a primeira a 

envolver-se no processo de cuidado no momento que algum de seus membros 

adoece (GUTIERREZ; MINAYO, 2008; HELMAN, 2003). 

Gutierrez e Minayo (2008) assinalam que as redes se caracterizam por 

propriedades estruturais, tais como, o tamanho, a densidade e a composição, e 

cumprem diversas funções, como: companhia social; apoio emocional; cognitiva, 

através de conselhos e informações; regulação social; auxílio financeiro e inserindo 

a pessoa em outras redes de convívio. 

O apoio social atua em dois sentidos principais: o primeiro refere-se aos 

efeitos diretos sobre o sistema de imunidade do corpo – o efeito buffer – elevando a 

capacidade de as pessoas lidarem com o estresse; o segundo relaciona-se a 

importante contribuição para a sensação de controle sobre a vida, que colabora de 

forma benéfica para o estado de saúde dos indivíduos (CASSELL, 1974). 

Em relação ao desenvolvimento da trama de vínculos e associações entre 

indivíduos e grupos, considera-se que os países com frágeis laços de coesão social, 

decorrentes das desigualdades de renda, são os que dispõem de menores 

investimentos para capital humano e para redes de apoio social, fundamentais para 

a promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Este denominado “capital 

social” consiste nas relações de solidariedade e confiança entre pessoas e grupos 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

No contexto brasileiro, pressupõe-se que as dificuldades de sobrevivência, o 

déficit na educação e a baixa renda per capita desfavorecem a mobilização da 

sociedade em torno de interesses comuns, incorrendo em uma baixa capacidade de 

organização da sociedade civil (ANDRADE; VAITSMAN, 2002). As estratégias de 

desenvolvimento da sociedade valorizam a força interna que as famílias, amigos, 

organizações voluntárias e comunidades têm sobre a capacidade de indivíduos de 

enfrentarem positivamente seus problemas (CNDSS, 2005). 
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Quanto às perspectivas referentes ao tratamento, os doentes descreveram os 

sentimentos gerados no momento em que explicaram sobre a terapêutica, a 

sensação de “estranheza” ante o tempo que seria destinado ao tratamento e as 

reações adversas dos medicamentos. 

 
Eu pensei, vai ser muito tempo o tratamento. Para mim é uma eternidade seis meses. Para 
mim, era para ser só três meses, dois meses, para terminar logo, para ficar logo boa 
(Senhora Genciana). 

 
Achei ruim não, para ficar boa... Estranhei que era muito tempo para tomar os 
medicamentos. E logo no começo quando comecei a tomar passei mal, agonia e meu 
coração muito alterado, até quando tomo ainda me sinto mal. Quando eu tomo, com 
pouquinho tempo vomito (Senhora Gardênia). 

 
Na hora eu pensei que ia morrer, disseram que tinha tratamento, mas eu achei que estavam 
mentindo só para conformar. Até o próprio nome a gente fica com medo, um nome tão forte, 
a partir daí caiu toda minha ficha, aí meu Deus do céu eu fiquei com muito medo mesmo 
(Senhor Cacto). 

 
Para mim, eu acho que não vou ter mais saúde na minha vida. Tratando tem cura. É que eu 
faço muitas extravagâncias... Eu levo poeira, fico com a mão dentro d'água. Fumei 
escondido, agora eu não fumo mais não que eu fui internada lá no Clementino e fiquei com 
medo. Fiquei 11 dias internada no mês passado, porque eu piorei. [...] Foi bom por uma 
parte que eu voltei melhorzinha, mas por outra foi ruim, que é muito ruim ficar no hospital, 
tem futuro não (Senhora Gardênia). 

 
 No último discurso supracitado, apesar de ter o conhecimento da TB como 

doença curável, a entrevistada afirmou que não conseguiria mais ter saúde devido 

aos comportamentos considerados errados e perpetuadores da doença. Percebe-se 

uma atitude de impotência frente aos vícios e uma relação de contradição entre o 

sentimento de frustração relativo à ausência de cura e às práticas que prolongavam 

sua posição de doente. 

Idéias e concepções persistem cristalizadas no imaginário popular. As 

percepções sobre contágio são difusas e a observação de freqüentes recaídas de 

doentes causa a descrença na possibilidade de cura da TB ou “mesmo quando se 

admite ser doença curável há a crença de que sempre fica alguma coisa por dentro. 

O doente com mancha no pulmão carrega uma marca que altera profundamente sua 

inserção no grupo social” (PÔRTO, 2007, p. 48). 

Nos fragmentos discursivos seguintes, os sujeitos expressaram suas 

concepções de cura e as formações ideológicas que significam o adoecer e o curar-

se. Ressalta-se a mudança de comportamentos e a terapêutica medicamentosa 

como determinantes para a melhora dos sintomas e consequente cura. 
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Bastante, graças a Deus. Acho que o que está ajudando a melhorar é meu esforço, eu não 
saio para lugar nenhum, sou preocupado com o horário do medicamento [...] (Senhor 
Cacto). 
 
[...] Os remédios me ajudaram a melhorar e muito repouso que tive [...] Agora eu sei o que 
fazer para não ter mais isso: diminuir o cigarro, não levar chuva direto, não levar muita 
poeira (Senhor Amarílis). 
 

 Nas subsequentes SDs, predomina o discurso religioso e a crença no divino 

para obter a cura. Entretanto, nos dois primeiros discursos, há uma dualidade de 

concepções de cura que se desvela na adesão ao tratamento e na espiritualidade 

dos sujeitos. No terceiro discurso, o agravamento da doença de Sra. Açucena 

provocou a descrença no esquema terapêutico e a esperança de melhora focalizou-

se na ação divina.  

 
Às vezes eu ia para Igreja Universal para ver se eu ficava boa. Mas o povo diz que só quem 
fica boa é quem tem fé [...]. Eu acho que estou melhorando [...]. Eu estou achando que são 
os comprimidos mesmo, e a comida, porque antigamente eu não comia e agora eu estou 
comendo direitinho. Para mim Deus me ajudou demais (Senhora Genciana). 

 
Eu acho que estou melhorando demais. [...] se não fosse Deus eu estava morta mesmo. 
Primeiro Jesus, depois os remédios, se não fosse Jesus eu já estava no outro mundo 
(Senhora Girassol). 
 
Da ajuda de Deus e eu indo para igreja eu acho que eu estou melhorando, mas dos 
remédios não. Porque quanto mais que eu tomo, eu estou ficando mais magra ainda. O 
povo que me conhece diz que eu estou ficando pior do que eu já era. Eu escuto a palavra de 
Deus, e eu não tusso mais como eu tossia muito. Minha mãe está me ajudando também. Eu 
estou tomando os remédios só por tomar mesmo (Senhora Açucena). 

 
A concepção de saúde baseada na religião permanece enraizada na memória 

discursiva de muitos indivíduos e continua produzindo os mesmos efeitos de 

sentidos observados há milênios, quando prevalecia a concepção mágico-religiosa 

ou ontológica, segundo a qual a doença decorre da ação de forças sobrenaturais e 

cura está condicionada à vontade divina ou a rituais sagrados. Para a religião 

hebraica e cristã, esta última predominante no contexto social brasileiro, Deus é o 

Grande Médico: “De Deus vem toda a cura” (ECLESIASTES, 38: 1-9) (SCLIAR, 

2007). Segundo Sá et al. (2007), a crença da obtenção de cura através da fé é um 

comportamento que predispõe ao abandono do tratamento.  

Nos seguintes fragmentos discursivos, percebem-se as vivências dos sujeitos 

que acarretaram a predisposição ao abandono do tratamento, tais como: as reações 

adversas aos medicamentos; o agravamento da doença; a crença na cura antes do 
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término do tratamento; o tempo prolongado da terapêutica e o conhecimento 

inadequado acerca da dosagem dos medicamentos. 

 
[...] Eu pensei em sair do hospital, em parar os medicamentos pela dor nos ossos. [...]. 
Pensei em parar, mas minha menina disse que se eu parasse ia me prejudicar, e lá no 
hospital disseram que se ficasse um dia sem tomar voltava tudo de novo, disseram que volta 
mais forte (Senhora Genciana). 
 
[...] Eu já pensei em parar, porque eu estou sentindo que eu estou ficando mais fraca ainda 
e cada dia que eu tomo o remédio eu estou ficando mais magra. [...]. Eu me senti melhor, 
comecei a tomar e depois parei. [...] Quando completou os seis meses eu parei e era para 
eu ter voltado lá para revisão e eu não me interessei. Aí depois eu não liguei e quando vim 
morar aqui na casa da minha mãe começou tudo de novo. [...] Eu pensei: com seis meses 
eu estou boa, para que eu ir de novo? (Senhora Açucena). 
 
Eu parei, desisti, fiquei um mês sem tomar quando faltavam dois meses para terminar. Eu 
não sentia nada, não tava cansando, aí deu a recaída e foi pior, fui pro Clementino. 
Desgosto, não falei para ninguém (Senhora Gardênia). 
 

A existência de sensações corporais desagradáveis lembra constantemente 

ao doente a presença da doença. Algumas pessoas, na medida em que há uma 

melhora dos sintomas, acreditam que não estão mais doentes, pois a concepção de 

doença está vinculada à presença de sintomas que os impedem de agir como antes. 

Dessa forma, a adesão ao tratamento da TB tende a diminuir quando o corpo reage 

bem, aparentando saúde física. Todavia, quando os sinais e sintomas não cessam, 

mesmo depois da conclusão do tratamento, o doente passa a descrer do médico e 

da eficácia dos medicamentos (GONÇALVES et al., 1999). 

 
Eu estava tomando 4 comprimidos, mas era para tomar 2, então eu fiquei sem tomar uns 
três dias (Senhor Cravo). 
 
Parei o tratamento porque terminei os seis meses. Eu tusso ainda, mas é porque eu 
continuo fumando e bebendo [...]. Pensei em parar porque eram muitos comprimidos, oito de 
uma vez, é muito ruim, pensei em parar não sei quantas vezes, aí minha mãe me forçou a 
tomar de novo (Senhor Amarílis). 
 
Disseram que era para tomar os remédios todos os dias durante 6 meses a 1 ano. Eu não 
achei muito bom não. Eu fico dizendo: esse remédio não vai acabar não? Eu tomei 4 
remédios e passei mal. Eu sinto tontura, a médica mandou eu tomar depois de almoçar. 
Pensei em deixar de tomar o remédio, mas eu pensei nos meus 4 filhos (Senhora Girassol).  
 
 

No último discurso supracitado, a entrevistada referiu o desejo de parar o 

tratamento devido ao tempo longo e às reações adversas, porém a posição de mãe 

e responsável do lar ocupada por ela a impeliu a continuar não obstante as 

dificuldades enfrentadas. As mulheres casadas preocupam-se muito pelo fato de 
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estarem doentes, demonstrando uma sensação de culpa por terem trazido a doença 

para dentro do lar, principalmente por causa dos filhos. “Suas atitudes expressam a 

necessidade de manter a família distante de doenças, problemas e preocupações, 

cumprindo um papel de mulheres provedoras da tranqüilidade familiar” 

(GONÇALVES et al., 1999, p. 785). 

Diversos estudos sobre os fatores associados ao abandono do tratamento da 

TB têm sido realizados no Brasil devido à importância da adesão terapêutica para o 

sucesso do tratamento e para o controle da doença. Dentre as causas do abandono, 

foram identificadas as seguintes: doentes do sexo masculino; fumo, etilismo e uso 

de drogas ilícitas; história de internação prévia (RIBEIRO et al., 2000; LIMA et al., 

2001);  informações deficitárias sobre a doença; a intolerância medicamentosa; a 

regressão dos sintomas no início da terapêutica com consequente sensação de 

cura; o longo tempo de tratamento e a grande quantidade de comprimidos ingeridos 

(SÁ, et al., 2007). 

 Nesta pesquisa, salienta-se que apenas três dos nove entrevistados não 

experimentaram a internação hospitalar devido à TB, o que se configura em um fator 

potencial de abandono. Os doentes de TB internados geralmente apresentam 

doença de maior gravidade e/ou buscaram tardiamente assistência médica 

(RIBEIRO et al., 2000). 

 Além do exposto, como descrito anteriormente, os macro-determinantes 

sociais da saúde observados no modo de andar a vida dos sujeitos deste estudo 

como a residência em bairros pobres, precárias condições de higiene, baixo poder 

aquisitivo e baixa escolaridade são considerados fatores que influenciam o 

abandono do tratamento. Tal fato é corroborado por Lima et al. (2001) quando 

assinala que as seguintes características socioeconômicas contribuíram para o 

abandono: precárias condições de vida dos atores sociais; o desemprego e o 

mercado de trabalho informal de baixa renda; nível de educação incipiente e o 

analfabetismo funcional ou total; residências com precárias condições físicas e de 

higiene. 

 No discurso subsequente, compreende-se um comportamento que nega o 

auto-cuidado como valor e o descuido da própria vida enquanto sujeito: 

 
Quando eu tenho raiva paro o remédio e “dou o pau a beber” (Senhor Jacinto).  
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Com relação ao doente, fatores socioculturais podem dificultar a adesão ao 

tratamento, como o estigma e a não aceitação da doença, complexos de 

autodestruição e o uso de drogas ilícitas, sendo tais comportamentos encontrados 

no sujeito do discurso (RIBEIRO et al., 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Considerações Finais 
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 A descentralização das ações de controle da TB para a APS suscitou novos 

desafios para as práticas de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

dos doentes. No âmbito nacional, pesquisas operacionais têm investigado as causas 

do retardo do diagnóstico da TB e os aspectos que contribuem para a não adesão 

ao tratamento. Nesta perspectiva, considerando o objetivo deste estudo, foram 

identificadas barreiras socioeconômicas e culturais, referentes aos determinantes 

sociais da saúde, que influenciam o retardo no diagnóstico da TB, assim como foram 

analisadas as concepções dos doentes acerca do processo saúde-doença e a 

relação das mesmas com a busca pelo serviço de saúde, com o diagnóstico e com a 

adesão ao tratamento. 

Em relação às condições socioeconômicas e ambientais dos indivíduos, 

ressalta-se o baixo nível socioeconômico dos doentes de TB, caracterizando-se por 

moradias insalubres e com precárias condições físicas, a maioria dos entrevistados 

apresenta pouca escolaridade (até seis anos de estudo) e trabalha no mercado 

informal ou está desempregada. Estes achados corroboram com diversos estudos 

os quais têm relacionado a propagação da TB como doença reemergente à pobreza 

e ao baixo desenvolvimento socioeconômico. Estes aspectos incorrem em barreiras 

no acesso às informações sobre a doença e para o diagnóstico precoce, no 

alastramento da TB na comunidade e no consequente aumento da incidência da 

doença. Salienta-se ainda a associação de comportamentos de risco – etilismo e 

tabagismo – com a dificuldade de adesão ao tratamento.  

A análise das concepções dos entrevistados sobre o processo saúde-doença 

revelou: uma práxis contraditória, na qual o interdiscurso conceitual de que a saúde 

ocupa o primeiro lugar de importância se contradiz com comportamentos de busca 

tão somente pela cura das doenças; a utilização primeiramente de estratégias de 

auto-atenção, destacando-se a automedicação, evidenciando uma relação de 

contradição com a busca pelo serviço de saúde; a relação posta entre o adoecer por 

TB e o morrer; a negação da TB como doença transmissível, configurando-se em um 

fator potencial para retardar a procura por uma solução terapêutica; em alguns 

casos, a percepção dos sintomas como comuns de um resfriado e não graves 

acarretou na procura tardia pelo serviço de saúde e no consequente atraso do 

diagnóstico. 

 A discursividade dos sujeitos entrevistados evidenciou também aspectos 

referentes ao doente e ao serviço de saúde que influenciaram sobremaneira o 
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retardo do diagnóstico e a adesão ao tratamento, tais como: a busca por assistência 

devido ao o agravamento dos sintomas e consequente vivência da internação 

hospitalar; em alguns casos, o retardo do diagnóstico foi decorrente de erro médico 

e da falta de resolutividade da APS; a falta de capacitação dos profissionais em 

diagnosticar a doença, não apenas no âmbito da AB, mas também no serviço 

hospitalar; a falta de resolutividade na assistência à saúde prisional, desvelando 

uma violência institucional; o estigma associado à doença. 

  Além do exposto, identificaram-se as seguintes vivências dos sujeitos que 

implicaram a predisposição ao abandono do tratamento: as reações adversas aos 

medicamentos; o agravamento da doença; a crença na cura antes do término do 

tratamento; o tempo prolongado da terapêutica e o conhecimento inadequado 

acerca da dosagem dos medicamentos. 

Diante dos achados apresentados, no que concerne aos fatores relacionados 

aos doentes, ressalta-se que a TB, sobretudo é uma doença social e, para tanto, é 

necessário priorizar a intersetorialidade das ações. Destarte, o planejamento das 

ações de controle da doença deve embasar-se em políticas públicas que 

proporcionem uma boa qualidade de vida para os usuários de saúde com 

investimentos em diversas áreas, tais como: ampliação do acesso à educação, 

inclusive com a alfabetização de adultos e com a capacitação profissional; 

saneamento básico; abertura de mais empregos no mercado de trabalho; e 

construção de residências dignas e salubres. 

Em relação às concepções e comportamentos dos doentes de TB que 

influenciam negativamente o enfrentamento da doença, para que haja uma 

transformação dos mesmos é necessário promover educação em saúde, não 

apenas com divulgação de informações nos meios de comunicação em massa ou 

com campanhas e palestras na comunidade, mas principalmente desenvolvendo um 

processo de conscientização e educação no contexto dos núcleos familiares, papel 

que deve ser desempenhado especialmente pelas ESF. Além disso, cabe ao 

governo a instituição de políticas públicas que favoreçam as mudanças de 

comportamento, como o investimento na área educacional.  

Quanto às deficiências apontadas relativas aos serviços de saúde, é relevante 

a capacitação dos profissionais para realizar de maneira eficaz a prevenção da 

doença na comunidade, a busca ativa de sintomáticos respiratórios e o diagnóstico 

precoce, o tratamento imediato, o adequado acompanhamento terapêutico, inclusive 
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com o TDO quando indicado, a prevenção dos comunicantes e o devido 

encerramento dos casos. 

Diante das questões supracitadas, sugere-se: 

1. A mobilização da sociedade civil para exercer o controle social, na busca 

por melhorias na qualidade de vida e na prestação dos serviços de saúde 

ofertados, promovida pelas ESF juntamente com outros órgãos sociais, 

como as instituições acadêmicas e as organizações não-governamentais. 

2. A educação em saúde para os usuários, no contexto familiar dos mesmos, 

realizada pelas ESF, uma vez que se inserem nas comunidades com o 

objetivo de diagnosticar as diferentes realidades sociais e situações de 

saúde e de intervir nestas, considerando a sua complexidade e 

singularidade, promovendo, por exemplo, a desestigmatização da TB. 

3. A capacitação dos profissionais de saúde para o adequado manejo dos 

casos e para executar as medidas de controle da doença, por meio da 

educação permanente coordenada pela gestão municipal.   

4. A implementação de ações que contribuam para o diagnóstico precoce 

dos casos como a busca ativa de sintomáticos respiratórios e a realização 

de visitas domiciliares como preconizado para a ESF. 

5. A descentralização efetiva das ações diagnósticas e terapêuticas para a 

APS, assim como o estabelecimento eficaz do sistema de referência e 

contra-referência. 

6. A construção de relações de vínculo entre os doentes de TB e os 

profissionais da SF, com o objetivo de garantir a longitudinalidade de uma 

atenção resolutiva e a adesão ao tratamento. 

7. O estabelecimento de diálogos nos encontros com os doentes, visando 

compreender as formas de pensar e o modo de andar a vida dos sujeitos e 

orientá-los quanto às peculiaridades e dificuldades enfrentadas no 

percurso da doença. 

8. Realizar a prevenção dos comunicantes e a orientação dos familiares 

quanto à doença, uma vez que a presença de um doente na família produz 

efeitos de sentidos e muitas vezes perspectivas equivocadas, assim como 

afeta o cotidiano de todos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES 
 

   
 

Número da entrevista:  

Entrevistador:  

Data da coleta de dados:  

Sexo:  

Idade:  

Escolaridade:  

Religião: 

Ocupação: 

Hábitos: (  ) Fumar  (  ) Beber   

 

1. Em sua opinião, o que significa ter saúde? (Explorar concepções de 

saúde, estar saudável). 

2. O que significa para o (a) Sr. (a) estar doente? (Explorar concepções de 

doença, estar doente). 

3. O que o (a) Sr. (a) costuma fazer quando adoece? (Explorar as estratégias 

terapêuticas que o doente busca como resposta ao perceber-se doente, 

principalmente estratégias de autoatenção). 

4. O que o (a) Sr. (a) pensou e/ou sentiu quando descobriu que estava com 

tuberculose? 

5. Como o (a) Sr. (a) acha que pegou tuberculose? (Explorar visão sobre a 

TB – causalidade, transmissibilidade etc.). 

6. Quando o (a) Sr. (a) começou a adoecer buscou que tipo de ajuda? 

(Investigar automedicação, procura por intervenção religiosa e outras 

atitudes para resolver o problema). 

7. O que o (a) Sr. (a) sentiu que fez com que procurasse o serviço de saúde? 

(Explorar illness e sinais e sintomas associados à percepção de 

gravidade).  

8. Qual foi o serviço de saúde que o (a) Sr. (a) procurou e por quê? Alguma 

vez pensou em buscar ajuda na USF próxima a sua casa? 
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9. Na USF o (a) Sr. (a) resolveu o seu problema? (Se o usuário procurou a 

USF, investigar como foi o atendimento e se ele (a) teve suas 

necessidades atendidas). 

10. O (a) Sr. (a) enfrentou alguma dificuldade para ir ao serviço de saúde? 

(Investigar possíveis barreiras para o acesso ao serviço). 

11. Conte-me o que aconteceu desde o início da doença até sua ida ao 

primeiro serviço de saúde. (Explorar percurso do doente até o primeiro 

serviço de saúde para diagnóstico – retardo diagnóstico atribuído ao 

doente). 

12. Como o (a) Sr. (a) foi atendido(a) no primeiro serviço de saúde que 

procurou? E no serviço que diagnosticou a TB? 

13. Fale-me sobre o caminho que o (a) Sr. (a) percorreu pelos serviços de 

saúde até descobrir que tinha tuberculose. (Explorar percurso do doente 

pelos serviços de saúde – exames realizados, profissionais envolvidos etc. 

– ficar atento a possíveis causas de retardo ao diagnóstico atribuídas ao 

serviço ou aos profissionais de saúde). 

14. Como ficou sua vida depois que descobriu a doença? (Explorar vivências 

no contexto do adoecer por TB – aqui podem surgir falas sobre estigma, 

exclusão social, preconceito etc. – deixar o doente falar). 

15. O (a) Sr. (a) enfrentou algum problema no seu trabalho por causa da 

doença? 

16. Quais as dificuldades que o (a) Sr. (a) encontrou do início da doença até 

descobrir que tinha tuberculose? (Explorar retardo ao diagnóstico da TB). 

17. Quais as facilidades que o (a) Sr. (a) encontrou do início da doença até 

descobrir que tinha tuberculose? (Explorar retardo ao diagnóstico da TB). 

18. O (a) Sr. (a) faz parte de algum grupo na sua comunidade? Isto lhe ajudou 

de alguma forma? 

19. O (a) Sr. (a) recebeu apoio ou ajuda de sua família e/ou amigos? 

20. O que o (a) Sr. (a) pensou ou achou quando lhe explicaram sobre o 

tratamento? 

21. Quando o (a) Sr. (a) iniciou o tratamento teve algum problema com as 

medicações? (Investigar desejo de abandono do tratamento ou atitude de 

interrompê-lo por entender que melhorou). 
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22. O (a) Sr. (a) teve alguma dificuldade na ida ao serviço de saúde para as 

consultas de acompanhamento ou para realização exames?  

23. O (a) Sr. (a) acha que está melhorando? O que está ajudando a melhorar? 

(Investigar crenças, tratamentos alternativos, concepção de cura). 

24. Quer comentar mais alguma coisa? (Depois de escutar a gravação). 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Convido o (a) senhor (a) para participar da pesquisa intitulada “O retardo no 
diagnóstico da tuberculose e a adesão ao tratamento na atenção primária à saúde: a 
influência de concepções do processo saúde-doença e de determinantes sociais da 
saúde”, que será realizada pela mestranda do curso de Pós-graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, Luana Carla Santana Oliveira, 
sob a orientação da Profª. Drª. Jordana de Almeida Nogueira. 

O objetivo deste estudo é Analisar a discursividade dos sujeitos com TB, no 
que concerne às idiossincrasias que influenciam o retardo do diagnóstico da TB e a 
adesão ao tratamento, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Além disso, este 
estudo mostra-se de grande relevância para o aprimoramento das ações de 
combate à tuberculose no contexto da Atenção Primária à Saúde.  

Sua colaboração será muito importante para a realização desta pesquisa, 
sendo sua participação estritamente voluntária, não havendo nenhuma forma de 
compensação financeira, visto que a mesma é de livre e espontânea vontade. 
Também garantimos o sigilo de todas as informações coletadas. Enfatizamos que 
você poderá desistir de participar deste estudo em qualquer momento do 
desenvolvimento da pesquisa. 

Dessa forma a (o) convidamos para participar de uma entrevista, uma das 
etapas do projeto. Além do seu consentimento, pedimos-lhe permissão para a 
divulgação dos resultados desta pesquisa em eventos científicos, com a garantia de 
que sua identidade será mantida em absoluto sigilo, respeitando a sua privacidade. 
Diante dos esclarecimentos recebidos pela pesquisadora, aceito participar do 
estudo. 
 
Cabedelo, ____/____/____.  
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
                                                         
                                       
                                                                        
______________________________________  
                Assinatura da Testemunha 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 

 
 

Telefone para contato: (83) 8869-9079 

E-mail: luanacarla_jp@hotmail.com 

 

 

 

 

Espaço para impressão 

datiloscópica 

mailto:luanacarla_jp@hotmail.com
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ANEXO A – CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 


