
0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

SÉFORA LUANA EVANGELISTA DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DISCURSIVIDADE DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA 

RELACIONADA AO TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO DA 

TUBERCULOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA/PB 

2014 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E
 P

Ó

S-G
RADUAÇÃO EM ENFERM

A
G
EM

 - C
C

S
/
U

F
P

B



1 

 

SÉFORA LUANA EVANGELISA DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DISCURSIVIDADE DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA 

RELACIONADA AO TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO DA 

TUBERCULOSE 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação de Enfermagem, da Universidade 

Federal da Paraíba, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Enfermagem, área 

de concentração: Cuidado em Enfermagem e 

Saúde. 

 

Orientadora: Profª Dr.ª Lenilde Duarte de Sá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA - PB 

2014 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A553d      Andrade, Séfora Luana Evangelista de. 

                           A discursividade de enfermeiros da atenção básica 

relacionada ao tratamento diretamente observado da 

tuberculose / Séfora Luana Evangelista de Andrade.- João 

Pessoa, 2014. 

                           85f. 

                           Orientadora: Lenilde Duarte de Sá 

                           Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCS 

                           1. Enfermagem. 2. Tuberculose - controle. 3. Tuberculose - 

atenção básica. 4. Terapia diretamente observada.     

         

        

 

 

    UFPB/BC                                                       CDU: 616-083(043) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SÉFORA LUANA EVANGELISTA DE ANDRADE 

 

 

A discursividade de enfermeiros da atenção básica relacionada ao tratamento 

diretamente observado da tuberculose 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Enfermagem, da Universidade 

Federal da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Enfermagem, 

área de concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde. 

 

 

Aprovada em: ______/________/2014 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lenilde Duarte de Sá  

Orientadora/UFPB 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Káren Mendes Jorge de Souza  

Membro/UERJ 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Jordana de Almeida Nogueira 

Membro/UFPB 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Scatena Villa 

Membro Suplente/ EERP/USP 

 

_______________________________________________________ 

Prof.ª Ms. Anne Jaquelyne Roque Barrêto 

Membro Suplente/UFCG 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico, 

Ao nosso amado Deus, pelo dom da vida, por ter me 

guiado ao longo de todos os caminhos que escolhi seguir. 

Por ser minha rocha, meu refúgio e minha fortaleza.  

Aos meus pais, Tito e Rosa, pelo amor incondicional, por 

lutarem e torcerem por seus filhos, pelo exemplo de vida e 

de amor! Amo vocês!   

Ao meu esposo, Joab, por demonstrar seu amor a cada 

dia, me apoiando sempre! Te Amo e te amarei 

eternamente!  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, por tudo. Por todas as bênçãos alcançadas a cada dia, 

por me carregar em seus braços quando não suportava mais a caminhada, por me permitir 

alcançar essa vitória. E ao meu Santo Expedito, pela sua interseção.  

  

Aos meus pais, Tito e Rosa, pelo amor incondicional, pelas palavras de motivação e 

confiança, por suportarem minha ausência e distância, por lutarem bravamente pela 

felicidade e sucesso de cada filho, por me amarem sem pedir nada em troca, por sempre 

acreditarem em mim. Amo vocês! 

  

Aos meus irmãos Sabrina e Steniel, por cada telefonema aos domingos, pelo companheirismo 

– mesmo com toda a distância –, pela torcida, por me aceitarem como eu sou. Amo vocês!  

  

Ao meu irmão Stéfani, agradeço por toda confiança demonstrada através do seu grande 

investimento em minha formação. Espero que eu possa retribuir essa confiança de alguma 

forma. Você é um exemplo de pessoa. Te amo! 

 

Ao meu amado esposo, Joab, pela motivação e confiança depositadas em mim. Agradeço por 

me acompanhar em todos os momentos de minha/nossa vida, pela escuta e conselhos nos 

momentos de angústia, por toda compreensão a cada ausência, pela alegria diária! Meu 

anjo! Meu amor! Obrigada! 

  

Aos familiares, em especial aos meus avós, pela motivação e carinho diário, pelo exemplo de 

vida!   

 

Às amigas presentes, companheiras de jornada, Simone Damasceno e Débora César, 

obrigada pela amizade, carinho e por terem compartilhado todos os momentos dessa 

trajetória comigo!  

 

Aos amigos distantes, por sempre torcerem por mim, por estarem sempre aguardando um 

novo retorno para compartilharmos novos momentos. Obrigada pela força!  

  

À minha querida orientadora, Professora Lenilde Duarte de Sá, pela confiança em mim 

depositada, pelos ensinamentos, pelo carinho e por todos esses anos de partilha de 

conhecimento e experiência. Obrigada por tudo, sempre!   

  

À Professora Jordana, a quem tenho um enorme carinho, por ter aceitado participar da 

minha banca, por todas as contribuições e ensinamentos, pelo carinho e paciência! 

 

Às Professoras Tite e Karen, por prontamente terem aceitado participar da minha banca, 

pelas valiosas contribuições, fundamentais para aprimoramento e conclusão deste trabalho! 

 

Às amigas do Grupo TB/PB, Lilia e Patrícia, pela amizade consolidada a cada dia, pela 

ajuda a cada necessidade, pelo carinho e companheirismo!  

  

Aos membros do Grupo TB, pelo companheirismo, por todas as conquistas e lutas! 

 

 



6 

 

Às amigas da Secretaria Municipal de Saúde, em especial a Eveline, Micheline e Cris, por 

todos os momentos compartilhados, pela paciência, pela amizade, carinho e ajuda! Muito 

obrigada! 

  

Às enfermeiras, por acreditaram na importância desse estudo, e aceitaram dar sua 

contribuição. 

 

À Seu Ivan, Natali, Seu Antônio e Felipe pela amizade, pelas ajudas e pela alegria diária! 

  

À turma de mestrado 2012.1, pela partilha de conhecimentos e companheirismo durante o 

curso. 

  

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, pelos momentos 

de aprendizagem e dedicação. 

 

E a todos que rezaram, torceram e acreditaram nesta minha vitória, deixo o meu muito 

obrigada! 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não 
conhece, como eu mergulhei. Pergunte, sem querer a 
resposta, como estou perguntando. Não se preocupe em 
‘entender’. Viver ultrapassa todo entendimento”. 

 
Clarice Lispector 



8 

 

RESUMO 

 

 
ANDRADE S. L. E. de. A discursividade de enfermeiros da Atenção Básica relacionada 

ao Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose. 2014. 85f. Dissertação (Mestrado 

em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2014. 
 

A tuberculose permanece como problema de saúde pública mundialmente, sendo a segunda 

causa principal de morte por doenças infecciosas, após o vírus da imunodeficiência humana. 

Para o controle da tuberculose foi proposta a estratégia Directly Observed Treatment Short 

Course, sendo tratamento diretamente observado o elemento-chave dessa estratégia. Sabe-se 

que o enfermeiro é o principal ator envolvido com a realização dessa modalidade de 

tratamento, bem como, com as demais ações de controle da tuberculose. Nesse sentido, este 

estudo, tendo como referencial teórico-analítico a Análise de Discurso, pretende analisar a 

discursividade dos enfermeiros da atenção básica relacionada ao tratamento diretamente 

observado da tuberculose. Estudo de natureza qualitativa, que contou com a colaboração de 

13 (treze) enfermeiras. Para obtenção das informações utilizou-se a técnica da entrevista 

semidirigida. A coleta de informações foi realizada nos meses de agosto a outubro de 2012. A 

análise da discursividade das enfermeiras sobre o tratamento diretamente observado revela 

que estas profissionais se destacam na execução do tratamento da tuberculose e os sentidos 

interpretados em seus discursos sugerem também fragilidades na operacionalização dessa 

modalidade de tratamento principalmente relacionadas à falta de envolvimento de outros 

profissionais da equipe. Apontam desvalorização e insegurança em realizar o tratamento 

diretamente observado por alguns profissionais, o que pode refletir em uma oferta de cuidado 

não pautada na integralidade, além de indicar centralização de ações e sobrecarga de trabalho 

para as enfermeiras. Em relação aos efeitos de sentidos produzidos sobre as dificuldades para 

adesão ao tratamento diretamente observado, observou-se que os motivos para a não adesão à 

terapêutica estão relacionados aos doentes, aos profissionais de saúde e ao tratamento. Dentre 

as dificuldades convém ressaltar que o preconceito e o estigma concorrem para não adesão à 

terapêutica, sendo esses problemas relacionados aos doentes e aos profissionais de saúde. O 

estudo revelou que as fragilidades na operacionalização do tratamento diretamente observado, 

bem como as dificuldades para adesão à terapêutica, podem justificar o baixo percentual de 

realização dessa modalidade de tratamento no município estudado. Assim, torna-se 

importante priorizar qualificações inovadoras, de modo a promover o discurso do profissional 

de saúde menos afetado pelo preconceito e mais afeito ao cuidado que liberte o doente da 

doença e do estigma que o envolve, assim como o fortalecimento do trabalho em equipe na 

atenção básica, na perspectiva de se ofertar um cuidado mais integral e resolutivo ao doente 

de tuberculose em tratamento diretamente observado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: tuberculose, enfermagem, terapia diretamente observada, atenção 

básica.  
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ABSTRACT 

 

 

ANDRADE S. L. E. de. The discursiveness of nurses from Basic Attention related to the 

Directly Observed Treatment of Tuberculosis. 2014. 85f. Dissertation (Master’s degree in 

Nursing) – Health Sciences Center, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2014. 
 

The tuberculosis remais as a worldwide public health problem, being the main second cause 

of death by infectious disease, after de virus of human immunodeficiency. For the 

tuberculosis control was proposed a strategy Directly Observed Treatment Short Course, 

being a directly observed treatment the key element of this strategy. It is known that the nurse 

is the main actor involved with the completion of this treatment modality, as well as, with the 

others control actions of tuberculosis. In this sense, this study, having as theoretical and 

analytical reference the Discourse Analysis, it aims to analyze the discursiveness of basic 

attention nurses related to the treatment directly observed of tuberculosis. Study of qualitative 

nature, which counted with the collaboration of 13 (thirteen) female nurses. To obtain the 

information it was utilized the technique of semidirected interview. Information collection 

was conducted  from August to October 2012. The analysis of discursiveness of nurses on the 

directly observed treatment reveals that these professionals stand out in the execution of 

tuberculosis treatment and the senses interpreted in their discourses suggest weakness in the 

operacionalization  of this treatment modality mainly related to lack of involvement of other 

professionals in the staff. They point out the devaluation and insecurity in performing the 

directly observed treatment by some professionals, which can reflect in an offer of care not 

guided in integrality, besides indicating the centralization of actions and overload of work for 

nurses. In relation to the effects of the senses produced about the difficulties in adhesion to the 

directly observed treatment, it was observed that the motivation for non-adherence to 

therapeutic are related to the patients, to the health professionals and to the treatment. 

Between the difficulties conveys to emphasize that prejudice and stigma contribute to non-

adherence to therapeutic, being these problems related to patients and health professionals. 

The study revealed that fragilities in the operacionalization of the directly observed treatment, 

as well as the difficulties about therapeutic adhesion, can justify the low percentage of 

completion of this treatment modality in the city studied. Therefore, it is important to 

prioritize innovative qualification in order to promote the discourse of the health professional 

less affected and more accustomed to the care they set the patient free from the disease and 

stigma that surrounds them, as well as the strengthening of teamwork in basic attention, in the 

perspective of offering a care more integral and affective to tuberculosis patients in the 

directly observed treatment.  

 

Keywords: Tuberculosis, nursing, directly observed therapy, basic attention. 
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RESUMEN 

 

 

ANDRADE S. L. E. de. La discursividad de enfermeros del Atendimiento Básico 

relacionada al Tratamiento Directamente Observado de la Tuberculosis. 2014. 85f. 

Disertación (Maestría en Enfermería) – Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal 

de Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

La tuberculosis permanece como problema de salud pública mundialmente, constituyendo la 

segunda causa principal de muerte por enfermedades infecciosas, detrás del virus de la 

inmunodeficiencia humana. Para el control de la tuberculosis fue propuesta la 

estrategia Directly Observed Treatment Short Course, siendo el tratamiento directamente 

observado el elemento-clave de esa estrategia. Se sabe que el enfermero es el principal actor 

involucrado con la realización de esa modalidad de tratamiento, así como con las demás 

acciones de control de la tuberculosis.  En ese sentido, este estudio, teniendo como referencial 

teórico-analítico el Análisis de Discurso, pretende analizar la discursividad de los enfermeros 

del atendimiento básico relacionada al tratamiento directamente observado de la 

tuberculosis. Estudio de naturaleza cualitativa, que contó con la colaboración de 13 (trece) 

enfermeras. Para obtención de las informaciones se utilizó la técnica de la entrevista 

semidirigida. La recopilación de informaciones fue realizada en los meses de agosto a octubre 

de 2012. El análisis de la discursividad de las enfermeras sobre el tratamiento directamente 

observado revela que estas profesionales se destacan en la ejecución del tratamiento de la 

tuberculosis y los sentidos interpretados en sus discursos sugieren también fragilidades en la 

operacionalización de esa modalidad de tratamiento principalmente relacionadas a la falta de 

envolvimiento de otros profesionales del equipo. Apuntan desvalorización e inseguridad en 

realizar el tratamiento directamente observado por algunos profesionales, lo que puede 

reflejarse en una oferta de cuidado no pautada en la integralidad, además de indicar 

centralización de acciones y sobrecarga de trabajo para las enfermeras. Con relación a los 

efectos de sentidos producidos sobre las dificultades para adhesión al tratamiento 

directamente observado, se notó que los motivos para la no adhesión a la terapéutica están 

relacionados a los enfermos, a los profesionales de salud y al tratamiento. Entre las 

dificultades conviene destacar que el prejuicio y el estigma contribuyen para la no adhesión a 

la terapéutica, siendo estos problemas relacionados a los enfermos y a los profesionales de 

salud. El estudio reveló que las fragilidades en la operacionalización del tratamiento 

directamente observado, así como las dificultades para adhesión a la terapéutica, pueden 

justificar el bajo porcentual de realización de esa modalidad de tratamiento en el municipio 

estudiado. Además, se vuelve importante priorizar calificaciones innovadoras, de modo a 

promover el discurso del profesional de salud menos afectado por el prejuicio y más adepto al 

cuidado que libere al enfermo de la enfermedad y del estigma que lo envuelve, así como el 

fortalecimiento del trabajo en equipo en el atendimiento básico, en la perspectiva de ofrecer 

un cuidado más integral y resolutivo al enfermo de tuberculosis en tratamiento directamente 

observado.  

 

PALABRAS-CLAVE: tuberculosis, enfermería, terapia directamente observada, 

atendimiento básico. 
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O objeto desse estudo é analisar a discursividade do enfermeiro da atenção básica em 

relação ao tratamento diretamente observado da tuberculose. 

O atual estudo faz parte de um subprojeto “Estratégia DOTS no tratamento da 

tuberculose: desempenho da atenção básica no município de João Pessoa – PB” derivado de 

uma pesquisa multicêntrica, aprovada pelo CNPq, Edital 14/2010 – Processo 475907/2010-8, 

intitulada “Estratégia DOTS no tratamento da tuberculose: desempenho da atenção básica em 

municípios da região Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil”, a qual resulta da colaboração de 

pesquisadores da Área Epidemiológica e Operacional da Rede Brasileira de Pesquisa em 

Tuberculose (REDE-TB), cujas atividades da pesquisa serão desenvolvidas junto ao Grupo 

Interinstitucional de Pesquisa da Área Epidemiológico-Operacional em Tuberculose-GEOTB, 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto que atua de forma articulada à REDE-TB. Nesse 

estudo, as atividades foram desenvolvidas no município de João Pessoa, estado da Paraíba, 

com o intuito de avaliar o desempenho dos serviços da atenção básica no tratamento da 

tuberculose em relação aos modelos de atenção à saúde do referido município.   

A tuberculose (TB) permanece como problema de saúde pública mundialmente, sendo 

a segunda causa principal de morte por doenças infecciosas, após o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV)1. Em 2011, a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que 

havia quase 9 milhões de novos casos e 1,4 milhões de mortes por TB. É importante ressaltar 

que houve uma redução global do número de casos e de óbitos por TB, onde de 2010 para 

2011, o coeficiente de incidência caiu 2,2% e o de mortalidade reduziu 41% desde 19901.  

O Brasil está entre os 22 países de alta carga de TB, responsáveis por 80% dos casos 

mundiais, ocupando a 17ª posição em relação ao número de casos e o 22º país em taxa de 

incidência, prevalência e mortalidade1. Em 2011, o número de casos notificados da doença foi 

69.244. Os números de casos e de óbitos também reduziram no país, pois a taxa de incidência 

onde em 2001, foi de 42,8 casos para cada grupo de 100 mil habitantes e caiu para 36,0 no 

ano de 2011, resultando em queda de 15,9 pontos percentuais na última década. A taxa de 

mortalidade, em 2001, foi de 3,1 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes e foi reduzida 

para 2,4 em 2010, uma queda de 22,6% nos últimos 10 anos, a região Nordeste apresentou as 

maiores taxas de mortalidade em todos os anos analisados2.  

Mesmo havendo queda nos dois indicadores supracitados, o Brasil ainda não 

conseguiu alcançar a meta recomentada pela OMS de curar 85% dos casos novos bacilíferos. 

Em 2010, a proporção de cura foi de 73,4% e em 2011 alcançou-se 71,6%3.  

Para o controle da TB foi proposta a estratégia DOTS (Directly Observed Treatment 

Short Course) pela OMS em 1993, no intuito de atingir 85% de sucesso de tratamento e 70% 
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de detecção de casos4-5. Atualmente, o Plano Global para o Combate da Tuberculose 2011-

2015 propõe, entre outros objetivos, expandir a estratégia DOTS com qualidade2. No Brasil 

essa estratégia foi proposta no Plano Nacional de Controle da Tuberculose em 1998, 

resultando no desenvolvimento de novas diretrizes de trabalho, com vistas à descentralização 

e horizontalização das ações de vigilância, prevenção e controle da TB, para o âmbito da 

Atenção Básica (AB)6.  

Estudo7 revela que um dos mecanismos que promovem tratamento eficaz para os 

doentes de TB é a estratégia DOTS. Tal estratégia é composta por cinco elementos: 

compromisso dos governos ao suporte financeiro das atividades de controle da TB; detecção 

de casos pela baciloscopia de escarro entre pacientes sintomáticos que se apresentam 

espontaneamente ao serviço de saúde; suprimento regular de medicamentos; sistema 

padronizado e seguro de registro e notificação e, por último, um regime de tratamento 

supervisionado8. 

O tratamento supervisionado, hoje conhecido como Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) é um elemento-chave da estratégia DOTS, que visa ao fortalecimento da 

adesão do doente ao tratamento e à prevenção do aparecimento de cepas resistentes aos 

medicamentos, reduzindo os casos de abandono e aumentando a probabilidade de cura. O 

TDO constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, onde um profissional 

treinado passa observar a tomada da medicação do doente desde o inicio do tratamento até a 

sua cura. A justificativa de seu uso relaciona-se às metas da OMS para o controle da doença 

no mundo: taxas de cura inferiores a meta preconizada de 85% e de abandono superiores a 

5%, demonstrando a necessidade de aumentar a qualidade na cobertura do TDO no país9. 

No Brasil, em 2009, o percentual de cura de casos de TB acompanhados por TDO foi 

de 77,3% e sem o TDO foi 68,7%, já o percentual de abandono realizando o TDO foi de 7,1% 

e sem TDO foi 11,2%10. Esses números reforçam a efetividade do TDO na garantia do 

aumento da cura e diminuição do abandono do tratamento. Logo, necessita-se de medidas que 

estimule a implementação dessa modalidade de tratamento em todo território nacional.  

Na Paraíba, a implantação do DOTS se deu no período de 1999 a 2003. Consequente a 

essa implantação, a capital do Estado, um dos municípios prioritários para o controle da TB 

nesse estado, apresentou gradualmente melhora na taxa de cura variando de 44,4% em 1999 

para 61,2% em 2003, entretanto os números, mesmo com esse aumento ainda não 

conseguiram atingir a meta proposta pela OMS11-12. 

Em estudo realizado13 sobre a implantação do DOTS na Paraíba, constatou-se que há 

fragilidades na implantação e sustentabilidade do TDO nesse Estado. Os autores apontam que 
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as fragilidades foram reconhecidas pela descontinuidade política dos cargos de coordenador 

de PCT, o porte do município, alocação dos recursos financeiros condicionada à decisão do 

gestor, insuficiência de rede laboratorial para exame de baciloscopia e a falta de uma 

adequada política de qualificação de trabalhadores de saúde para atuar no controle da TB no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerando os dados supracitados, questiona-se: porque o controle da TB, mesmo 

com o potencial de uma estratégia terapêutica tão eficaz como o TDO, ainda não obteve 

sucesso no que diz respeito às metas de cura propostas pela OMS? Pressupõe-se que o 

insucesso do TDO, no que diz respeito às metas preconizadas, pode estar relacionado às 

fragilidades na operacionalização desse tratamento na AB e a dificuldades para adesão ao 

tratamento.  

A implantação e a sustentabilidade do TDO dependem do envolvimento de atores-

chave no que tange a garantia do cuidado continuado ao doente de TB. No cenário brasileiro, 

o TDO vem sendo incorporado pelos serviços de saúde, principalmente pela Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). A ESF é considerada expressão renovada da AB no Brasil14 e tem 

como ator principal envolvido com o TDO, bem como com as demais ações de controle desse 

agravo, o profissional da enfermagem15-16.  

É preconizado pelo protocolo da enfermagem para o TDO na AB, que o enfermeiro 

supervisione ou monitore a ingestão dos medicamentos pelos doentes de TB em TDO. Esta 

supervisão irá acontecer preferencialmente todos os dias, ou seja, de 2a a 6a feira na fase de 

ataque ou no mínimo três vezes por semana na fase de manutenção do tratamento15. Portanto, 

o papel da enfermagem, adquire uma especial importância na execução das ações de controle 

da TB, como por exemplo, no bom desempenho operacionalizar o TDO, bem como em 

promover à adesão a essa modalidade de tratamento.  

Vale salientar que o TDO enquanto tecnologia do cuidado é mais que monitorar a 

deglutição dos medicamentos, sendo necessário construir um vínculo entre o doente e o 

profissional de saúde, bem como entre o doente e o serviço de saúde9. Desta forma, o modo 

de conduzir o TDO pode fortalecer ou fragilizar o desempenho dos serviços de saúde voltados 

à atenção às pessoas doentes ou expostas à TB. Logo, para que a estratégia DOTS e o TDO 

sejam exitosos torna-se também necessário conhecer como é a operacionalização desse 

tratamento na AB, tornando-se necessário remover as barreiras que impedem a adesão, 

utilizando estratégias de reabilitação social, melhora da autoestima, estabelecimento de 

vínculos entre usuários e profissionais de saúde, compromisso político dos gestores, 

qualificação profissional e outras demandas sociais. 
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Portanto, considerando que a TB constitui um problema de saúde pública, onde a 

estratégia DOTS é de fundamental importância no controle dessa doença, a qual para a sua 

realização e sustentabilidade, se ancora em pilares, como o TDO, e que o município de João 

Pessoa, apontado pelo Ministério da Saúde (MS) como um dos 03 municípios da Paraíba 

prioritário para o controle da TB17, tem implementado a estratégia DOTS na rotina da AB, 

mas que apresenta um percentual de apenas 31,2% de casos acompanhados pelo TDO em 

201118, questiona-se: Como está sendo operacionalizado, segundo o discurso dos enfermeiros, 

o TDO nos serviços da AB no município de João Pessoa - PB?  

Nesse sentido, este estudo, tendo como referencial teórico analítico a Análise de 

Discurso19, pretende analisar através da discursividade do enfermeiro, enunciados que 

evidenciem ações voltadas à execução do TDO nos serviços da AB, considerando 

principalmente os aspectos relacionados à sua operacionalização e aos fatores relacionados à 

adesão a essa modalidade de tratamento.  

Os resultados desse estudo revelarão, por meio da subjetividade das enfermeiras da 

ESF, sentidos e significados atribuídos a operacionalização do TDO na AB do município de 

João Pessoa, possibilitando apontar as dificuldades para realizar essa modalidade de 

tratamento e quais estratégias podem ser desenvolvidas para promover a adesão a esse 

tratamento, bem como auxiliará a fundamentar as práticas de cuidados de enfermagem na AB 

destinadas ao acompanhamento do doente de TB em TDO. 

O estudo contribuirá para fomentar as práticas de cuidado na AB, especialmente as do 

enfermeiro, voltadas para a realização do TDO, fortalecendo as ações de controle da TB no 

município de João Pessoa. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 

Analisar a discursividade de enfermeiros da atenção básica relacionada ao tratamento 

diretamente observado da tuberculose. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar nos discursos ações que revelem a operacionalização do tratamento 

diretamente observado nas unidades de saúde da família; 

2. Investigar nos discursos elementos relacionados à adesão do doente de tuberculose ao 

tratamento diretamente observado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

_________________________________________ 
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2.1 Enfermagem na Luta para o Controle da Tuberculose no Brasil: entrelaçando as 

histórias  

 

A história da enfermagem de saúde pública no Brasil se entrelaça com história da luta 

contra a TB, sendo os acontecimentos dessa trajetória importantes para a representação das 

enfermeiras como protagonistas nas ações de controle dessa doença no país20.  

As primeiras ações de controle da TB, ações sanitária e social, foram pensadas após a 

descoberta da forma de contágio da doença, em meados da década de 1880, as quais se 

baseavam na supervisão de medidas profiláticas nas famílias. Na Europa, aparecem as figuras 

das Enfermeiras, damas caridosas da alta burguesia, que iriam fazer ações de caridade, através 

de visitas nas residências das camadas menos favorecidas.  Nesse sentindo, a luta contra a TB 

requeria os chamados, na época, higienistas (monitores de higiene), e esse projeto foi 

importado para o Brasil na segunda metade do século XIX20. 

No Brasil, ao longo do século XX, foram implementadas ações efetivas para controle 

da TB por instituições estatais e filantrópicas. Nas duas primeiras décadas, as instituições 

filantrópicas tiveram papel fundamental, se destacando a Liga Brasileira Contra a Tuberculose 

– atual Fundação Ataulpho de Paiva – e a Liga Paulista Contra a Tuberculose, ambas 

fundadas entre 1899 e 190021-22.  

As Ligas Brasileiras Contra a Tuberculose expandiram-se por todo país e tinham o 

objetivo de implantar os métodos científicos de tratamento e profilaxia em contraposição ao 

modelo médico-social europeu, sendo esses métodos: campanhas de educação sanitária, 

implantação de sanatórios, dispensários e preventórios; focalizar sua atuação no atendimento 

aos pobres; estender essas ações aos demais estados da República; reconhecer a importância 

da iniciativa privada, da filantropia e apoio do poder público e capacitação de pessoal para os 

procedimentos21. 

A Reforma Carlos Chagas, em 1920, deu origem ao Departamento Nacional de Saúde 

Pública, e representou a fase de maior intervenção do estado no combate à TB através da 

criação da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. No Distrito Federal, sediado à época no 

Rio de Janeiro, foram ampliados os atendimentos públicos e filantrópicos para a TB, com 

organização dos dispensários e enfermarias exclusivas para pessoas com tuberculose. E nessa 

época que se evidencia a participação das primeiras enfermeiras de saúde pública, com a 

implantação da enfermagem moderna sob formação da Fundação Rockfeller. As enfermeiras 

de saúde pública, destinadas ao controle da TB, se ocupavam com visitação domiciliar e 

entrevistas nos dispensários20,23. A implantação da enfermagem moderna teve por objetivos 
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suplementar o trabalho dos médicos sanitaristas e representar a autoridade sanitária no ceio 

social20. 

O segundo momento importante para a luta de combate a TB no governo de Carlos 

Chagas aconteceu com a implantação da Enfermagem Profissional no Brasil, mediante a 

criação, em 1923, de uma escola de enfermagem e de um serviço de enfermaria20. A Escola de 

Enfermeiras era subordinada ao Departamento Nacional de Saúde Pública, hoje Escola de 

Enfermagem Anna Nery. Esta Escola foi organizada a partir do Sistema Nightingale, já 

implantado nos hospitais americanos e à prática americana de saúde pública, baseada na visita 

domiciliar e no acompanhamento dos doentes com TB, com supervisão do tratamento, e dos 

comunicantes23. É importante destacar que, com a criação da escola, a enfermagem foi sendo 

capacitada para assumir as atividades de saúde pública, anteriormente baseada em 

conhecimentos não científicos, mas em caridade.   

Na década de 1940, sob regime do Estado Novo, guiado por Getúlio Vargas, foi criado 

em 1941, o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT), e, em 1946, o Estado criou a Campanha 

Nacional contra a Tuberculose (CNCT), a qual iria coordenar e supervisionar todos os órgãos 

de saúde, governamentais ou privadas, de combate à TB, contando com autonomia financeira 

e técnica. Entre os anos de 1942 e 1945, SNT criou vários sanatórios e hospitais pelo país, 

com o objetivo de interiorizar e uniformizar o atendimento e formação de recursos humanos 

de nível médio e superior21,22. 

A CNCT influenciou na transição da prática de enfermagem de saúde pública e 

hospitalar, antes atuantes em cenários com estruturas e tecnologias simples, para uma 

ocupação da enfermagem em organização e funcionamento de estruturas complexas e uso de 

tecnologias mais sofisticadas, como por exemplo, modernos hospitais que começaram a ser 

inaugurados.  A Campanha também se configura como fator importante no aumento de 

enfermeiras, pelo apoio financeiro dado às escolas. E nesse período, a enfermagem 

desenvolveu-se, atuando no planejamento em equipes multiprofissionais, supervisão, 

educação continuada e assessoria técnica20. 

É importante destacar que toda a evolução no tratamento da TB foi demandando 

profissionais de enfermagem mais qualificados para assistência ao doente de TB, 

incentivando assim, o avanço no ensino e na prática dessa profissão24. 

Se voltando para o campo contemporâneo de ações para o controle da TB no Brasil, o 

Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT)25, 

o qual descentraliza as ações de controle desse agravo para o nível de cuidados básicos26, e 

mesmo ressaltando que o cuidado ao doente de TB é responsabilidade de todos os membros 
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da equipe de saúde da família, o profissional de enfermagem é apontado como protagonista 

nas diferentes ações de controle da TB15-16,27, atuando principalmente na supervisão do 

tratamento e na promoção de estratégias de adesão a terapêutica28-29.  

Dentre as atribuições da enfermeira nas ações de controle da TB, na AB, destacam-se: 

a identificação de sintomáticos respiratórios durante a visita domiciliar, na própria unidade de 

saúde ou mediante os relatos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); solicitação de 

baciloscopia para diagnóstico; notificar o caso de tuberculose; convocar os comunicantes para 

investigação; supervisionar o tratamento, acompanhar a ficha de supervisão do tratamento 

quando realizada pelo ACS; orientar quanto ao uso da medicação e esclarecer as dúvidas dos 

doentes desmistificando os tabus e estigmas; realizar ações educativas junto ao pessoal que 

frequenta a unidade e no domicílio; encaminhar o doente para uma unidade de referência, 

quando necessário; solicitar baciloscopia de controle mensal; além de planejar, juntamente 

com a equipe e coordenação municipal, estratégias de controle da tuberculose na 

comunidade25. 

O protagonismo da enfermagem na execução das ações de controle da TB é 

evidenciado através da criação, pelo Ministério da Saúde, do protocolo específico para as 

atividades da enfermagem no âmbito da AB: “TRATAMENTO DIRETAMENTE 

OBSERVADO (TDO) DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA - Protocolo de 

enfermagem”, o qual se “dedica à sistematização do trabalho daqueles profissionais que têm o 

papel fundamental de garantir a supervisão de todo o tratamento e evitar as intercorrências 

que favoreçam o abandono”, garantindo a cura por um efetivo tratamento15:11.  

O referido protocolo contempla todas as ações de controle para a TB, priorizando os 

aspectos organizacionais dos serviços de saúde para a realização do TDO e organização do 

processo de trabalho de enfermagem para o TDO nos serviços de saúde15.  

Dentre as atividades do enfermeiro, descritas no protocolo, destaca-se a consulta de 

enfermagem como cuidado ao doente de TB, a qual é dividida em cinco etapas, que se 

assemelham ao processo de cuidado de enfermagem, sendo elas: a coleta de dados através de 

entrevista e exame físico, devendo ser considerado os aspectos clínicos, epidemiológicos e 

psicossociais; a segunda etapa trata-se construção dos diagnósticos de enfermagem para os 

doentes de TB, como por exemplo, nutrição desequilibrada, conhecimento deficiente sobre o 

regime de tratamento, entre outros15.   

A terceira etapa da consulta de enfermagem consiste na elaboração do plano de 

cuidado, com ações e prescrições de enfermagem a serem instituídas ao doente de TB 

baseadas, por exemplo, em estratégias para a promoção da adesão ao regime de tratamento, 
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ações para monitorar e tratar complicações que podem surgir em decorrência da doença, entre 

outras. As últimas etapas consistem na implementação e avaliação das ações propostas15. 

Nesse sentido, este protocolo revela ações de cuidado mais específico da enfermagem, 

como a descrição das etapas do processo de sistematização da assistência de enfermagem, 

inseridas na consulta, e a apresentação de um histórico de enfermagem para o atendimento ao 

doente de TB, acrescentado aos estudos já existentes que tratam do protagonismo da 

enfermagem nas ações de controle da TB, que estes profissionais detêm habilidades e 

conhecimento para oferecer um cuidado integral ao doente de TB na AB. 

Diante do exposto, fica evidente que a enfermagem possui uma experiência que 

atravessa a história da saúde no Brasil, sendo vista como uma profissão que vem se 

destacando na saúde pública, principalmente nas ações de controle da TB.  

 

2.2 O Tratamento Diretamente Observado: uma estratégia de cuidado integral 

 

A definição de cuidado utilizada neste estudo o apreende como uma ação integral, que 

tem significados e sentidos voltados para a compreensão de saúde como o direito de ser. Por 

direito de ser, entendemos o direito de ser diferente e que essas diferenças devem ser 

respeitadas publicamente. Nos planos organizacional e político, por exemplo, esse direito 

também se expressa no direito de os usuários terem acesso às outras práticas terapêuticas30 

como por exemplo o TDO para o doente de TB. 

O TDO constitui uma mudança operacional na forma de administrar os medicamentos 

da TB, sem mudanças no esquema terapêutico, representando a observação da tomada do 

medicamento por um profissional de saúde. Essa modalidade de tratamento passou a ser 

indicada para todos os casos de TB, seja caso novo, ou de retratamento, devido às elevadas 

taxas de abandono do tratamento e a emergência da tuberculose multirresistente9.  

Estudo publicado avaliando os resultados de doentes em TDO sustentam a inferência 

que essa estratégia apresenta-se superior ao tratamento autoadministrado31.  Outro estudo tem 

mostrado que a adesão ao tratamento está relacionada mais às intervenções que incluem a 

sensibilidade às necessidades do paciente (educação médica, apoio social, assistência aos sem 

teto, usuários de droga e doentes mentais, oferecimento de transporte e cestas básicas) durante 

a implantação do TDO do que a supervisão terapêutica32. 

Portanto, a discussão sobre o tratamento da TB vai além de aspectos estritamente 

médicos da doença. Assim, os profissionais de saúde necessitam levar em conta o entorno 
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social que envolve a forma de viver do paciente. Além de prestar assistência à doença, as 

intervenções deveriam também incluir ações para lidar com problemas sociais que contribuem 

com a doença33-34. Tais intervenções estão diretamente ligadas às práticas de cuidado aos 

doentes de TB, que se relacionam com a construção e manutenção do vínculo, facilitação das 

formas de acesso e responsabilização dos profissionais de saúde com a adesão ao tratamento.  

Alertando que quando falamos em Cuidado não estamos nos referindo a um conjunto 

de procedimentos técnicos e medidas terapêuticas que apresentam uma boa resolutividade em 

certos tratamentos. Mas, falamos do Cuidado como uma sabedoria prática que, em estreita 

relação com saberes tecnocientíficos, quer fazer das ações de saúde a busca de êxitos técnicos 

imediatamente entendidos como sucesso prático, podendo existir uma potencialidade 

reconciliadora entre êxito técnico e sucesso prático no cotidiano da atenção à saúde, ou seja: 

existe a possibilidade de haver um diálogo aberto e produtivo entre as tecnociências da saúde 

e a construção livre e solidária de uma vida que se quer feliz35.  

A escuta descrita como acolhimento, é relevante para a efetivação do Cuidado e do seu 

sucesso prático35. Para o autor, o que permite compreender uma decisão de dialogar com o 

outro é a responsabilidade assumida por um diante do outro - os participantes de um diálogo - 

no sentido de responder moralmente por algo. A respeito desta responsabilidade, observa-se 

ainda que: 

A responsabilidade assume relevância para o cuidado em saúde em 

diversos níveis, já desde aquele de construção de vínculos serviço-

usuário, de garantia do controle social das políticas públicas e da 

gestão dos serviços, até o plano da interação profissional-paciente35:24. 
 

Na perspectiva do cuidado integral, às pessoas com necessidades de saúde é 

indispensável que o profissional tenha mais sensibilidade, escute o outro, saiba o que ele 

pensa, em uma postura que não seja distante e impessoal36. O conhecimento da realidade e do 

contexto sócio-econômico em que o doente está inserido é fundamental, considerando que o 

conceito de saúde envolve o bem-estar biológico, psicológico e social. Portanto, a noção de 

integralidade como princípio deve orientar para ouvir, compreender e, a partir daí, atender às 

demandas e necessidades das pessoas, grupos e comunidades em um novo paradigma da 

atenção à saúde37.  

 Tal conduta de escuta, que foi descrita como acolhimento, está diretamente ligada à 

promoção da adesão ao TDO. Um estudo38 revela que para assegurar a adesão do doente de 

TB ao tratamento, os profissionais de Saúde da Família devem estar sensibilizados para 

conhecer as necessidades do usuário e para desenvolver a co-responsabilização na assistência. 

É de fundamental importância escutar as queixas do doente, ajustar a assistência e propor 
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soluções em conjunto (equipe de saúde e usuário), estabelecendo uma relação pautada no 

acolhimento e no vínculo, princípios fundamentais da Saúde da Família.  

 Outro estudo39 ainda aponta que o mais importante parece ser a criação do vínculo, 

que torna o ambiente acolhedor, possibilitando a proximidade de contato entre profissional e 

doente, emergindo para um cuidado mais individualizado, baseado na interação e observação 

da necessidade do outro.  

A formação dos laços de vínculo está, intimamente, relacionada à prática de cuidados, 

traduzidos em atitudes de preocupação, interesse e atenção. O vínculo entre a equipe e o 

doente de TB, favorece a manutenção ativa do cuidado, mediante a monitorização das 

condições de saúde do usuário e de sua família, considerando a perspectiva do conceito 

ampliado em saúde e a singularidade do doente a possibilidade de se cuidar e ser cuidado. A 

maior aproximação da equipe de saúde ao contexto de vida do doente de TB potencializa o 

vínculo40. Os autores ainda apontam que o vínculo favorece a continuidade do cuidado e que 

o conhecimento do entorno sócio-econômico-cultural do usuário e de sua família pela equipe 

de saúde fortalece a relação terapêutica. 

O TDO da TB caracteriza-se como possibilidade de promover maior aproximação 

entre os membros da equipe de saúde uma vez que exige continuamente apropriação da 

equipe no acompanhamento dos casos, e de seus respectivos núcleos familiares41.  

Outro estudo42 corrobora com os autores já citados quando afirmam que o vínculo 

depende do modo como as equipes se responsabilizam pela saúde do conjunto de pessoas que 

vivem em determinada microrregião. Na atualidade, a ESF é considerada como uma estratégia 

potente no âmbito da APS para promover a construção de vínculos entre profissionais e 

pessoas com TB, já que as USF estão responsáveis pela identificação e tratamento dos 

usuários, constituindo desse modo o primeiro acesso ao SUS.  

Considera-se, portanto, que o sucesso da operacionalização do TDO requer, entre 

outras ações, o estabelecimento de vínculos entre profissionais de saúde e doentes de TB, bem 

como a garantia estratégias que promovam a adesão ao tratamento da doença.   

Estudos realizados em diferentes países revelaram que vários são os fatores que 

dificultam a adesão à terapêutica da TB, entre eles: o uso de álcool e outras drogas, 

analfabetismo; falta de medicamentos; baixas condições sociais; extensão do tratamento; não 

supervisão do tratamento, falta de apoio social; fragilidade no vínculo entre doente e 

profissional; ausência de trabalho em equipe nos serviços de saúde e discriminação38,43-46. 

Nesse sentido, tornam-se necessárias pesquisas que acrescentem novas discussões a respeito 
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desses fatores, na perspectiva de fomentar a promoção de estratégias que favoreçam a essa 

adesão. 

Sabe-se do protagonismo da enfermagem nas ações de controle da TB no Brasil, logo, 

esse profissional é o que mais se responsabiliza pela operacionalização do TDO, pelo cuidado 

ao doente de TB, promovendo estratégias de vínculo, acesso e adesão ao tratamento9,16. É 

competência do enfermeiro a organização do processo de trabalho nas atividades de controle 

da TB, incluindo a dose diretamente observada da medicação15. 

O profissional de enfermagem que atua em saúde coletiva trabalha muito tempo em 

contato com a comunidade e com os problemas vividos por ela e por essa razão tem uma 

melhor visão da realidade47. No que diz respeito ao TDO, tal estratégia aproxima o 

profissional de enfermagem com o contexto social dos doentes de TB, uma vez que, aos 

enfermeiros identificarem grupos de risco para a não adesão ao tratamento, impossibilita os 

efeitos do estigma por meio de um método de baixo custo, como o TDO, e estabelece 

vínculos entre serviço de saúde – doente – família48.    

Para que a execução e sustentabilidade do TDO na AB tenham êxitos, a atuação do 

enfermeiro no controle da TB deve contemplar duas dimensões do processo de trabalho: a 

gerencial, que se relaciona ao planejamento, organização e avaliação de serviço, e 

assistencial, que se refere à realização das ações do cuidado envolvidas no TDO15. 

Resultando, desta forma, em uma consolidação do trabalho do enfermeiro como prática social, 

reflexiva, numa visão que ultrapasse o modelo biomédico e que priorize as ações de cuidado 

aos doentes de TB.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

_________________________________________ 
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3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo de natureza qualitativa que propõe analisar a discursividade dos enfermeiros da 

atenção básica sobre a realização do TDO no município de João Pessoa – PB. A pesquisa 

qualitativa é apropriada para as questões que indagam sobre uma realidade específica, 

trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

correspondendo a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos49.  

A autora acrescenta que a pesquisa qualitativa propõe a subjetividade como fundante 

do sentido e defende-a como constitutiva do social e inerente ao entendimento objetivo, não 

se preocupando em quantificar, mas de lograr, explicar os meandros das relações sociais 

consideradas essenciais e resultados da atividade humana criadora, afetiva e racional, que 

pode ser apreendida por meio do cotidiano, da vivência e da explicação do senso comum.   

Logo, busca-se explorar as compreensões subjetivas das pessoas a respeito de sua 

vida, estando relacionada aos significados que as pessoas atribuem as suas experiências do 

mundo social e como as pessoas compreendem esse mundo, tentando interpretar os 

fenômenos sociais em termos dos sentidos que as pessoas lhes dão50.  

No caso específico deste estudo, o enfoque qualitativo foi adequado ao interesse de 

compreender, por meio dos discursos das enfermeiras, aspectos relativos à operacionalização 

do TDO na AB, bem como, revelar os fatores relacionados à adesão a essa modalidade de 

tratamento. E nesse sentindo, o estudo busca oferecer contribuições no processo de mudanças, 

criação ou formação de opiniões de determinados grupos e interpretação das particularidades 

dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos51. 

   

3.2 Cenário do estudo 

 

O estudo desenvolvido no município de João Pessoa, considerado prioritário pelo 

Ministério da Saúde para controle da TB. Os critérios de escolha do município foram: possuir 

área geograficamente delimitada com equipes da ESF, Programas de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS), com alta taxa de incidência de TB e TB/HIV, DOTS implementado no 

sistema de saúde, razoável tradição histórica de organização de serviços de atenção básica e 

desenvolvimento de ações de controle da TB em AB.  

O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, possui uma população de 

716.042 hab. e uma área territorial de 211,00 km², com atualmente 64 bairros52. Limita-se ao 

norte com o município de Cabedelo por meio do rio Jaguaribe; ao sul com o município do 
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Conde pelo rio Gramame; a leste com o Oceano Atlântico; e, a oeste com os municípios de 

Bayeux pelo rio Sanhauá e Santa Rita pelos rios Mumbaba e Paraíba, respectivamente. 

 

FIGURA 1 – Mapa do Estado da Paraíba com destaque para a localização dos principais municípios.  

Fonte: Paraíba, 2008. 

João Pessoa representa o mais importante pólo de referência no Estado da Paraíba, 

influenciando estas migrações internas e externas na construção e avaliação dos seus 

indicadores de saúde, demográficos e socioeconômicos. Pertence ao 1º Núcleo Regional de 

Saúde juntamente com mais 24 municípios, todos localizados na mesorregião do Agreste 

Paraibano. 

A rede de serviços de saúde do município está distribuída territorialmente em cinco 

Distritos Sanitários (DS), que recortam toda a extensão territorial da cidade, sendo o maior 

deles o DS III, que engloba uma população de 179. 229 habitantes, distribuída em 14 bairros. 

Para cada distrito, existe um diretor responsável em gerenciar e operar ações de atenção e 

vigilância à saúde executadas nas respectivas dimensões geográficas, conforme figura 253.  

Município de João Pessoa   
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FIGURA 2 – Divisão administrativa-territorial da rede de serviços de saúde, município de João 

Pessoa/PB. 

Fonte: GEOPROCESSAMENTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2013. 

A rede da atenção básica do município é composta por 182 Equipes de Saúde da 

Família e 07 PACS, distribuídos em 98 USF distribuídas pelo território de João Pessoa53. As 

ações de controle da tuberculose estão descentralizadas para todas as equipes de saúde da 

família, além dos 03 Centros Especializados e 01 laboratório municipal que realiza a 

baciloscopia. 

Em 2011, o número total de casos de TB todas as formas nesse município foi de 337, 

sendo a situação de encerramento desses casos a seguinte: 59,4% de cura; 14,63% abandono; 

11,86% transferência; 3,56% óbitos por TB; 0,89% óbitos com TB18. 

É importante ressaltar que em 2011 o percentual de TDO nesse município foi de 

31,2%, conferindo fragilidade na implementação dessa modalidade de tratamento no 

município estudado, o que fundamenta esta pesquisa, no sentido de buscar os problemas e 
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traçar estratégias para o fortalecimento dessa prática nas ações de cuidado desenvolvidas 

principalmente na AB.    

 

3.3 Participantes do estudo 

 

A amostra, segundo a abordagem qualitativa, busca o aprofundamento e compreensão 

de um grupo social, de uma organização, de uma instituição ou de uma representação. Para 

tal, sugere-se que os sujeitos priorizados possuam os atributos que se deseja conhecer, e que 

contenham o conjunto de experiências que se pretende captar54.  

Nesse sentido, o enfermeiro foi escolhido como ator do estudo devido seu 

protagonismo histórico no cuidado ao doente de TB, bem como pelas evidências em ser ele o 

profissional que se mostra mais envolvido com as ações de controle da doença na AB.  

As enfermeiras do município de João Pessoa foram identificadas através da busca no 

Sinan por USF que estavam realizando TDO no período de setembro de 2011 a janeiro de 

2012, foram 18 USF identificadas, sendo 03 unidades do DS I, 01 do DS II, 03 do DS III, 08 

do DS IV e 03 do DSV. Mas, participaram da pesquisa 13 enfermeiras, pois houve uma 

recusa e não foi possível o agendamento para a entrevista, no período destinado à coleta, com 

quatro enfermeiras. O número de enfermeiras entrevistadas por DS é: 02 enfermeiras no DS I, 

01 no DS II, 03 no DS III, 05 no DS IV e 02 no DS V.  

As colaboradoras foram identificadas durante a apresentação dos resultados com a 

letra E, significando a abreviatura de Enfermeira, e dispostos na sequência em que foram 

entrevistados de E.I a E.XIII.  

 

3.4 Produção do material empírico 

 

O instrumento eleito para coleta de informações foi um roteiro de entrevista 

(APÊNDICE A) construído a partir de múltiplas discussões realizadas no grupo da Rede-TB 

(envolvendo os pesquisadores da UFPB e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – 

EERP/USP), especificamente com o grupo da pesquisa qualitativa.  

A técnica empregada para a produção do material empírico foi entrevista semi-

dirigida. A entrevista foi escolhida por fornecer informações mais profundas sobre a 

realidade, evidenciando valores e opiniões dos atores sociais envolvidos com o tema. A 

entrevista é uma técnica importante para a coleta de informações, é a possibilidade da fala ser 
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reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos, e tem a magia 

de transmitir através de um porta-voz as representações de um grupo determinado em 

condições históricas, sócio-econômicas e culturais específicas49.  

Na entrevista de pesquisa qualitativa, o objetivo é descobrir a estrutura de sentidos 

própria do entrevistado, sendo tarefa do pesquisador evitar, o máximo possível, impor a 

estrutura e realizar suposições sobre o relato do entrevistado. A pesquisa precisa permanecer 

aberta à possibilidade de que os conceitos e as variáveis emergentes possam ser muito 

diferentes daquelas previstos no início50.  

Deste modo, decidiu-se utilizar a entrevista semidirigida, pois, como instrumento 

auxiliar para a pesquisa, permite que os integrantes da relação (pesquisador e sujeito) tenham 

momentos para dar alguma direção, de modo a garantir ganhos para reunir informações 

segundo os objetivos propostos55. 

As entrevistas foram realizadas no período de 17 de agosto a 31 de outubro de 2012, 

registradas em áudio com auxílio de aparelho de mp3 player e transcritas no final de cada dia 

de pesquisa. Ao decorrer das entrevistas o pesquisador registrava suas impressões sobre o 

contato com os sujeitos entrevistados e o ambiente em que se deram as entrevistas, esses 

registros foram dispostos ao longo das entrevistas transcritas, como observações externas, 

mas relevantes, como por exemplo, se os sujeitos apresentavam domínio do assunto abordado, 

se compreendia ou não os questionamentos, entre outras situações que influenciam nesse 

processo de construção do material empírico do estudo.  

 

3.5. Análise das informações  

 

Análise do material empírico mediante técnica de análise de discurso de linha francesa. 

 

Para análise do material empírico utilizou-se o modelo teórico-analítico da Análise de 

Discurso (AD) de linha francesa, vertente proposta por Orlandi19, tomando-se os textos 

produzidos a partir dos discursos das enfermeiras sobre TDO. A AD promove a compreensão 

de como um “objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para 

e por sujeitos”. Implicando assim, em explicitar como o texto organiza os gestos de 

interpretação que relacionam sujeito e sentido, produzindo novas práticas de leitura19.  

A escolha da AD decorre da possibilidade desse referencial teórico analítico poder 

revelar tanto a visão de mundo quanto o posicionamento histórico e ideológico dos sujeitos 
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em relação à temática estudada. Outra justificativa para a escolha da análise de discurso 

encontra-se no interesse dos pesquisadores em identificar os diferentes sentidos e significados 

atribuídos ao TDO, revelando também as contradições entre o corpo teórico que envolve o 

tema tratamento diretamente observado e as ações dos enfermeiros frente ao cuidado para 

com a TB no que concerne a sua viabilização. 

Esse tipo de estudo permite 

Conhecer melhor aquilo que faz do homem um ser especial com 

sua capacidade de significar e significar-se. A análise de 

discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre 

o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, [...] 

torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e a realidade em 

que ele vive19:15-16. 

 

A análise de discurso se constituiu nos anos 60 sofrendo influência de três domínios 

disciplinares: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. A Linguística permite, nos estudos 

discursivos, que não se separem forma e conteúdo, pois na AD “procura-se compreender a 

língua não só como uma estrutura, mas, sobretudo, como acontecimento”. Já o Marxismo 

envolve esses estudos de materialismo histórico, com língua e história se envolvendo na 

produção de sentidos. A contribuição da Psicanálise é revelada com o deslocamento da noção 

de homem para a de sujeito, onde ele passa a ser constituído na relação com o simbólico19:19. 

A análise de discurso reflete sobre a maneira como a linguagem está materializada na 

ideologia e como a ideologia se manifesta na língua, trabalhando desta maneira a relação 

língua-discurso-ideologia, percebendo-se, portanto que não há discurso sem sujeito e que não 

há sujeito sem ideologia, logo, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e assim a 

língua faz sentido56.  

O analista do discurso deve estabelecer uma escuta para ouvir além das evidências e 

compreender a opacidade da linguagem, a determinação dos sentidos pela história, a 

constituição do sujeito pela ideologia e pelo inconsciente, para isso é necessário que seja 

construído um dispositivo da interpretação. Tal dispositivo, denominado escuta discursiva, 

tem como característica colocar o dito em relação ao não dito, “procurando ouvir naquilo que 

o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas 

palavras”19:59.  

A posição do analista frente ao dispositivo de interpretação mostra que é preciso que 

ele atravesse o efeito de transparência da linguagem, da objetividade do sentido e da 

centralidade do sujeito20. A interpretação “é uma questão de ética e política: uma questão de 

responsabilidade”57:57. Outro autor afirma que “a interpretação se constitui a partir de 
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determinados procedimentos metodológicos, por mais elementares que sejam como recortar 

um enunciado a ler e elaborar uma pergunta a seu respeito”58:72. 

Na AD, a discursividade é representada pelo sentido e significado produzidos 

mediante os efeitos da língua, história e ideologia no discurso, materializando-se nele.  Logo, 

é o gesto de interpretação que revela a discursividade do sujeito19. Neste estudo, busca-se 

revelar a discursividade, isto é, os sentidos e significados atribuídos pelas enfermeiras ao 

TDO, considerando os efeitos da língua, história e ideologia presentes em seus discursos.  

Para realizar a análise na perspectiva da AD, faz-se importante observar três etapas, a 

primeira refere-se à leitura de todo o corpus discursivo; a segunda fase esta relacionada com a 

identificação das sequências e dos fragmentos discursivos e a terceira etapa da análise diz 

respeito ao agrupamento dos fragmentos discursivos para a elaboração das formações 

discursivas (FD). 

O primeiro passo a se considerar, quando se trabalha com AD, é a constituição do 

corpus. “O processo de análise se inicia pelo estabelecimento do corpus e se organiza face à 

natureza do material e à pergunta (ponto de vista) que o organiza”19:64, esta pergunta refere-se 

ao questionamento que motiva a realização do estudo. Onde “a natureza dos materiais 

analisados, a questão colocada, as diferentes teorias dos distintos campos disciplinares – tudo 

isso constitui o dispositivo analítico construído pelo analista”19:28. Nesta pesquisa, a questão 

norteadora para a análise foi: Como está sendo operacionalizado, segundo o discurso dos 

enfermeiros, o TDO nos serviços da AB no município de João Pessoa - PB?  

O corpus, nesse estudo, é constituído pelos discursos das 13 (treze) enfermeiras, o qual 

foi elaborado mediante a transcrição das entrevistas. Essas entrevistas foram baseadas em 

questionamentos que “atendiam” aos objetivos do estudo. Logo, o corpus discursivo é 

construído considerando os discursos dos sujeitos participantes do estudo que respondem aos 

objetivos do estudo. 

Após transcrição das entrevistas, organizou-se um banco de dados com uso do 

software Atlas.ti, versão 6.0, mediante a criação de uma Unidade Hermenêutica (Hermeneutic 

Unit), a qual possibilitou o recorte dos fragmentos discursivos para os procedimentos 

posteriores da AD francesa.  

O procedimento seguinte trata-se da passagem da superfície linguística para o 

discurso, isto é, do material bruto que foi coletado para o discurso, que é o material empírico 

com um primeiro tratamento de análise superficial, por meio da dessuperficialização, a análise 

da materialidade linguística: o como se diz, quem diz, em que circunstâncias, entre outros20. 
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A etapa seguinte caracteriza-se pela passagem do objeto discursivo para a formação 

discursiva (FD), nesta fase, dedica-se à análise da discursividade (do processo discursivo), 

mediante o delineamento das formações discursivas19. As formações discursivas são definidas 

como diferentes formulações de enunciados que se reúnem em pontos do dizer, em regiões 

historicamente determinadas pelas relações de força e de sentido56.  

As FDs elaboradas neste estudo foram: Operacionalização do TDO na Atenção 

Básica segundo discurso das enfermeiras, apresentada no primeiro artigo, e Fatores que 

dificultam a adesão do doente de TB ao TDO, no segundo artigo. 

A última etapa refere-se à passagem do processo discursivo para a formação 

ideológica, a qual busca compreender as relações das formações discursivas com os efeitos da 

ideologia, sendo função do analista de discurso buscar interpretar as formações ideológicas19.  

A partir da elaboração das FD, os enunciados que caracterizavam os discursos dos 

sujeitos foram analisados na perspectiva: da posição ideológica do sujeito, sua relação com 

outros discursos, redes de filiações históricas, interdiscurso e memória discursiva58, entre 

outros elementos que produzem sentidos e significados aos discursos. 

 

3.6 Condições de produção do material empírico 

 

Para alcançar uma melhor compreensão a respeito de como se constituiu o corpus de 

análise deste estudo é imprescindível entender em que condições ele foi produzido.  

O estudo foi desenvolvido por pesquisadores por meio de consulta a enfermeiros, 

envolvidos com o TDO em USF de todos os DS do referido município, aqueles cujas equipes 

fazem TDO.  

A rede da Atenção Básica do município de João Pessoa é composta por 182 equipes de 

saúde da família53. Todas essas equipes possuem enfermeiros atuando nas diferentes 

atribuições inerentes aos programas prioritários da AB, dentre esses, as ações do Programa de 

Controle da TB: identificar os sintomáticos respiratórios; solicitar exames para diagnóstico e 

acompanhamento do caso; realizar consulta de enfermagem; realizar o TDO, orientar 

pacientes e familiares; orientar os auxiliares e técnicos de enfermagem, ACS e para o 

acompanhamento dos casos em tratamento e/ou TDO e realizar das atividades de educação 

permanente e estratégias para promover a adesão ao tratamento, juntamente com os demais 

membros da equipe15. As treze enfermeiras que participaram do estudo compõem equipe de 

saúde da família e foram escolhidas por fazer terem registrado na ficha do Sinan que estavam 

fazendo o TDO no período de setembro de 2011 a janeiro de 2012.  
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Para ter a acesso aos participantes do estudo contou-se, primeiramente, com apoio dos 

profissionais do Programa Municipal de Controle da Tuberculose os quais buscaram no Sinan 

quais USF estavam realizando TDO naquele período determinado. Em posse dessas 

informações buscou-se nos DS autorização nominal para desenvolver a pesquisa junto às 

equipes de saúde. O contato com o sujeito participante foi feito por telefone para 

agendamento das entrevistas de acordo com sua disponibilidade e nos locais escolhidos pelos 

mesmos.  

As entrevistas foram realizadas nas unidades de saúde de cada enfermeira participante, 

e em um centro de treinamento do município, pois as duas enfermeiras do DS I estavam em 

um processo de qualificação em ações de vigilância para a TB desenvolvida pelo PCT e 

preferiram realizar a entrevista nesse local. A duração das entrevistas foi em média de 15 a 20 

minutos.  

 

3.7 Aspectos éticos 

 

O estudo atendeu às orientações éticas e legais, inerentes ao protocolo de pesquisa 

envolvendo seres humanos, contido na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde59. 

O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com aprovação em 29 de março de 2011, sob 

número de protocolo 069/2011 (ANEXO A). A instituição-local da pesquisa também aprovou 

e apoiou a realização do estudo, emitindo uma certidão de autorização para a pesquisa, por 

meio da Gerência de Educação a Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (ANEXO B). 

A participação das enfermeiras foi condicionada à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecida (APÊNDICE B), o qual solicitava a sua participação 

voluntária, esclarecendo o propósito do estudo e garantindo o anonimato, o sigilo das 

informações e o direito de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa.  
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4.1 A operacionalização do tratamento diretamente observado da tuberculose: o 

discurso de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família 

 

 

Séfora Luana Evangelista de Andrade 

Káren Mendes Jorge de Souza 

Anne Jaquelyne Roque Barrêto 

Lilia de Medeiros Alcântara 

Lenilde Duarte de Sá 

RESUMO 

Este estudo, tendo como referencial teórico-analítico a Análise de Discurso, teve como 

objetivo analisar os discursos e práticas de enfermeiros da estratégia saúde da família, sobre a 

operacionalização do tratamento diretamente observado da Tuberculose, com base na 

discursividade que, historicamente, relaciona os objetos simbólicos da enfermagem e do 

cuidado. Participaram 13 (treze) enfermeiras e para obtenção das informações utilizou-se a 

técnica da entrevista semidirigida. A coleta de informações foi realizada nos meses de agosto 

a outubro de 2012. A análise da discursividade das enfermeiras revela que estas profissionais 

se destacam na execução do tratamento da Tuberculose e interpretações sugerem fragilidades 

na operacionalização do tratamento diretamente observado, principalmente relacionadas à 

falta de envolvimento de outros profissionais da equipe de saúde.  Apontam que alguns 

profissionais não valorizam esse tipo de tratamento, outros se mostram inseguros na sua 

execução, o que pode refletir em uma oferta de cuidado não pautada na integralidade, além de 

concorrer para a centralização de ações e sobrecarga de trabalho das enfermeiras. Nesse 

sentido, torna-se necessário o fortalecimento do trabalho em equipe na atenção básica, na 

perspectiva de ofertar um cuidado mais integral e resolutivo ao doente de Tuberculose em 

tratamento diretamente observado, mediante qualificações que estimulem e considerem não só 

a importância da integração da equipe para a melhor operacionalização do tratamento 

diretamente observado, bem como o fortalecimento de um discurso alinhado às bases 

ideológicas que fundamentam o Sistema Único de Saúde, no que tange à saúde como um 

direito e à prática profissional voltada a prevenir alterações e a promover transformação em 

naturezas alteradas pela Tuberculose. 

 

PALAVRAS-CHAVE: tuberculose, enfermagem, terapia diretamente observada, atenção 

básica. 

 

INTRODUÇÃO 

 O trabalho em saúde está relacionado à produção de atos de saúde, cujos sentidos 

podem ser expressos no cuidado individual e/ou coletivo. A importância do cuidar nas 

práticas de saúde fundamenta-se na produção de espaços de encontro intersubjetivo, mediante 

o qual as ações de saúde superam a restrição das tecnologias com uma racionalidade 

biomédica e incorporam a motivação de voltar-se à presença do outro1. 
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 Nesse sentido, a Enfermagem destaca-se como a ciência do cuidado integral e 

integrador em saúde, tanto no sentido de assistir e coordenar as práticas de cuidado, quanto no 

sentido de promover e proteger a saúde dos indivíduos, famílias e comunidades. O trabalho da 

Enfermagem constitui uma prática social, que ressalta a interdisciplinaridade, a interação 

humana e a multidimensionalidade das necessidades e cuidados de saúde2. 

 A história da enfermagem de saúde pública no Brasil se entrelaça com a história da 

luta contra a tuberculose (TB), sendo os acontecimentos dessa trajetória relevantes para 

sustentar o reconhecimento do enfermeiro, em alguns contextos de atuação, como um 

profissional de saúde, que se destaca na organização e operacionalização das ações de cuidado 

e controle da TB3-6.  

Nos dias atuais, pelo ideal de um mundo livre da TB, a estratégia Stop TB tem sido 

fortemente recomendada, mediante indicação de seis componentes: (1) continuidade da 

expansão qualificada e valorização do Directly Observed Therapy, Short-course (DOTS); (2) 

encaminhamento das necessidades de pacientes com associação TB/HIV ou MDR-TB e das 

populações pobres e vulneráveis; (3) fortalecimento do sistema de saúde baseado na Atenção 

Primária à Saúde (APS); (4) envolvimento de todos os prestadores de cuidados; (5) 

empoderamento de pessoas com TB e comunidades por meio de parcerias; e (6) promoção de 

pesquisas7. 

 Como elemento da mencionada estratégia DOTS, o tratamento diretamente observado 

(TDO), objeto deste estudo, consiste na supervisão por um profissional de saúde da tomada do 

medicamento, visando ao fortalecimento da adesão do doente de TB ao tratamento e à 

prevenção do aparecimento de cepas resistentes, resultando na redução das taxas de abandono 

e no aumento dos índices de cura8.  

Segundo alguns estudos, o TDO vem se mostrando eficaz para a melhora dos 

resultados do tratamento da TB no Brasil e em outros países, como Taiwan e Estados Unidos9-

11. Alguns dos resultados positivos relacionados ao TDO são: fortalecimento do vínculo entre 

profissional-paciente; a integração da equipe no cuidado ao paciente; um acompanhamento 

mais individualizado e consequente aumento da adesão ao tratamento e cura do doente12-13. 

Esse sucesso na adesão é influenciado pelo atendimento realizado por uma equipe de 

enfermagem comprometida, sendo estes profissionais os mais responsáveis pelo TDO na 

Unidade de Saúde da Família (USF)13.  

Nesse sentido, neste estudo, partindo do pressuposto que o TDO trata-se de uma 

estratégia que favorece o cuidado mais individualizado para o doente de TB, garantindo 

melhores resultados de tratamento, objetivou-se analisar os discursos e práticas de 
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enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF), sobre a operacionalização do TDO da TB, 

com base na discursividade que, historicamente, relaciona os objetos simbólicos da 

enfermagem e do cuidado. Para tanto, esta investigação apoia-se no modelo teórico-analítico 

da análise de discurso de linha francesa14, o qual guiará a análise da relação da ordem 

simbólica com o mundo, teorizando a interpretação. 

 A pesquisa busca avançar na produção do conhecimento em Saúde/Enfermagem a 

partir de uma discussão que se baseia na posição ideológica e histórica da enfermeira, 

enquanto profissional envolvida na implementação das ações de controle da TB, de modo a 

fortalecer a prática de enfermagem na ESF, secundada pela orientação de ser uma área 

estratégica da Atenção Básica de pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 

METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada no referencial teórico-analítico da 

análise de discurso (AD) francesa14, que visa fazer compreender como objetos simbólicos 

produzem sentidos, mediante à análise de gestos de interpretação. 

O estudo foi desenvolvido no município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, 

a qual foi escolhida por ter DOTS descentralizada para a Estratégia Saúde da Família e por 

possuir enfermeiros envolvidos na execução do TDO.  

Mediante consulta ao Sistema de Informação dos Agravos de Notificação Compulsória 

(Sinan)15, foi identificado que 18 (dezoito) Unidades de Saúde da Família (USF) estavam 

realizando o TDO no município, durante o período de setembro de 2011 à janeiro de 2012. 

Todas as enfermeiras dessa  unidades foram convidadas à participar do estudo, contudo houve 

uma recusa e quatro impossibilidades de agendamento da entrevista no período destinado à 

coleta de informações. Desse modo, a amostra qualitativa foi constituída por 13 (treze) 

enfermeiras. 

Foram realizadas entrevistas semidirigidas e audiogravadas no período de agosto à 

outubro de 2012. Da transcrição dessas informações constituiu-se o corpus discursivo, a partir 

do qual foram analisados fragmentos e sequências discursivas, mais as condições de produção 

que lhe são inerentes. Os fragmentos de discursos das enfermeiras foram codificados pela 

letra E, seguidos por números arábicos de acordo com a ordem das entrevistas realizadas. 

O projeto de pesquisa que origina este artigo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob 
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número de protocolo 069/201. As orientações éticas e legais contidas na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde foram observadas.  

O material de linguagem bruto foi analisado segundo as três passagens que 

caracterizam a AD na vertente francesa14, quais sejam: (1) da superfície linguística para o 

texto (discurso); (2) do objeto discursivo para a formação discursiva (FD); (3) do processo 

discursivo para a formação ideológica. A FD elaborada foi: Operacionalização do 

Tratamento Diretamente Observado na Estratégia de Saúde da Família (Quadro 1). 

 

RESULTADOS  

Quadro 1- FD: Operacionalização do Tratamento Diretamente Observado na Estratégia 

Saúde da Família, João Pessoa-PB, Brasil, 2013.    

 

Sequências Discursivas Fragmentos discursivos 

Conhecimento sobre o TDO (o que se sabe 

sobre o TDO?) 

“O tratamento diretamente observado é um tratamento novo que nós estamos 

trazendo o paciente todos os dias, de segunda a sexta, para administrar o 

medicamento aqui na unidade; não só esperar que o paciente degluta o 

medicamento, mas também, criar um vínculo de confiança com toda a equipe. 

“(...) eu lhe digo de coração e com todo prazer, sou eu, a enfermeira, eu que 

entrego e vejo (a tomada do medicamento)”. E.II 

 

“No meu entender o tratamento diretamente observado é aquele onde existe 

um estreitamento do vínculo do profissional, no caso do enfermeiro (eu estou 

falando de mim) e o paciente portador de Tuberculose, o vínculo do 

tratamento, a gente acompanha diretamente as tomadas da medicação do 

paciente na unidade”. E. III 

 

É o supervisionado?  É muito difícil se fazer aqui um supervisionado, até 

porque normalmente eu mando o agente de saúde acompanhar. E. V  

 

“(...) o que eu já vi em relação a isso é você observar realmente o paciente 

engolindo o comprimido. O que eu entendo é isso. E.XI 

 

Operacionalização do TDO (Quem realiza 

o TDO?) 

 

“A partir do agente de saúde, a técnica de enfermagem, a enfermeira, que são 

as pessoas mais envolvidas no dia-a-dia com o paciente, não só o de TB, mas 

com qualquer tipo de paciente (...)”. E.II 

“Quem lida diretamente com esse paciente é a enfermeira e o ACS. (...) E. VIII 

“(...) esse acesso é normalmente com o agente de saúde, alguns desses 

usuários moram praticamente dentro da microárea, ou então numa rua 

próxima, então esse agente fica com essa responsabilidade diariamente (...)”. 

E. IV 

 

“Então a gente aqui tem feito, esse tratamento, mas não de acordo com o que é 

preconizado. (quem realiza o TDO) Eu e a médica. (...) eu chamo a família 

para vir conversar, para alguém da família ficar realmente se 

responsabilizando, coparticipando daquele tratamento do usuário ... toda 

semana eu peço para ele vir (para unidade) (...). E ai a gente deixa uma 

pessoa da família para ficar realmente responsável”. E.X  

 

Agora falta perna pra gente, é complicado, (...), às vezes a gente encontra 

resistência dele (agente de saúde) também.  De esta  acordando cedo, de esta 
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indo, de esta vendo. E os outros membros(da equipe) nem se fala”!..  “Porque 

assim, eu não tenho segurança no trabalho de TB, eu acho uma coisa de muita 

responsabilidade, eu acho que deveria chamar mais o médico, é complicado 

demais”. E. VII 

 

“Agora assim, dentro do Saúde na Família, na nossa realidade, nem sempre 

isso é possível, [...], e assim, em relação a gente enquanto equipe não poderia 

lançar mão assim, por exemplo, eu todos os dias ir na casa dos usuários, não 

tenho condições”.  Esse paciente que fez isso (TDO) a agente de saúde era 

muito interessada, muito preocupada e fez (...)” E. XI 

 

Operacionalização do TDO (A quem é 

ofertado o TDO?) 

Não (...), só aqueles pacientes mais resistentes que a gente observa, que vai lá 

pra Unidade mesmo, aqueles outros a gente orienta e entrega a cartela, mas 

assim os agentes de saúde sempre estão lá, fazendo visita (...). E. VIII 

  

“Todos não são diretamente observado não. A gente tem feito o diretamente 

observado naqueles casos eu a gente observa que existe um risco de abandono 

de tratamento. Mas esses meus pacientes são bem comprometidos com o 

tratamento. (...)” “Mas ai ela (doente) teve uma complicação, depois de 

terminado o tratamento, ela teve essa complicação e lá no hospital foi a óbito, 

e um dos diagnósticos foi tuberculose(...). Ai depois em conversa com a família 

que a gente foi fazer uma investigação ai disseram que ela não tomava a 

medicação, ela morava por trás da mata e era lá que ela jogava as 

medicações, isso quando ela estava mais em crise (doença mental). E.XII   

 
Operacionalização do TDO (Como e onde 

é realizado o TDO?) 

“Na verdade esse acompanhamento da tomada em jejum na casa do paciente 

não é feito (...). E eu vou umas três vezes por mês lá pra ver a tabelinha, se ele 

realmente está tomando [...] O ACS vai em dias alternados pra ver se tá 

tomando, orientando[...]”. E.VII  

 

“(...) nós estamos trazendo o paciente todos os dias, de segunda a sexta, para 

administrar o medicamento aqui na unidade” E.II 

 

“Então, na unidade da gente acontecia o seguinte: o usuário vinha numa 

segunda-feira tomava o medicamento na própria unidade, e levava o 

medicamento para a terça-feira, na quarta ele vinha fazia a tomada da quarta 

e levava da quinta e na sexta ele vinha tomava o da sexta lá e levava a do 

sábado e do domingo”.  E.IX  

 

“esse agente fica com essa responsabilidade de diariamente, logo cedo pela 

manhã, antes de vi a unidade de saúde, combina um horário com esse usuário 

(...), normalmente são sete horas da manhã e faz a observação do uso da 

medicação (no domicílio)” (...)”. E.IV 

 

DISCUSSÃO 

  

No modelo teórico-analítico da Análise de Discurso (AD)14 o processo de análise deve 

considerar as condições de produção do discurso a ser analisado, ressaltando a relação da 

língua com os sujeitos que a falam, envolvendo sua ideologia e memória, bem como as 

situações em que o discurso é produzido. 

 Nesse aspecto, o estudo analisa o discurso de 13 (treze) enfermeiras que atuam na 

rede da Atenção Básica (AB), a qual é composta por 182 equipes de saúde da família16, e 
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todas essas equipes possuem enfermeiros atuando nas diferentes atribuições inerentes aos 

programas da AB, dentre essas, as ações do Programa de Controle da TB conforme estabelece 

o Ministério da Saúde5.  

O TDO é umas das atividades do PCT (Programa de Controle da Tuberculose) 

executadas/gerenciadas por enfermeiras que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF)5. 

Logo, por meio da AD, pretende-se materializar os sentidos e significados atribuídos a essa 

modalidade de tratamento, exteriorizando a subjetividade das enfermeiras no que concerne a 

operacionalização do TDO na AB. Assim, a formação discursiva elaborada 

“Operacionalização do Tratamento Diretamente Observado na ESF” revela, por meio 

dessa subjetividade, o conhecimento dessas profissionais sobre o TDO, sua implementação e 

o processo de trabalho das equipes para realizar essa modalidade de tratamento.  

Em relação ao conhecimento das enfermeiras sobre o TDO, os fragmentos discursivos 

de E.II e E.III enunciam, além do conhecimento sobre o TDO, o compromisso dessa 

profissional com esse tratamento, revelando-o, como ação que vai além da observação da 

ingesta do medicamento, refletindo na construção de vínculo entre profissional e doente, 

como principal estratégia para fortalecer a adesão ao processo terapêutico8,17-18, “não só 

esperar que o paciente degluta o medicamento, mas também, criar um vínculo de confiança com toda 

a equipe. (...) eu lhe digo de coração e com todo prazer, sou eu, a enfermeira, eu que entrego e vejo (a 

tomada do medicamento) (E.II)” e “é aquele onde existe um estreitamento do vínculo do profissional, 

no caso do enfermeiro, e o paciente” (E.III). 

O vínculo é considerado uma potencialidade da estratégia DOTS, e pode ser entendida 

como uma relação de confiança, diálogo e respeito estabelecida entre profissionais e usuários 

durante o tratamento19-20. Estudo recente realizado no Japão com doente de TB idoso, mostrou 

o TDO como ferramenta importante para construção de confiança com o doente, sendo a 

estratégia DOTS direcionada não apenas para entrega de medicação, mas também para 

cuidados gerais de saúde e aconselhamento21. Vínculo implica em responsabilizar-se pelo 

outro, e para um filósofo22:148 “todos os homens são responsáveis uns pelos outros, e eu mais 

do que todo o mundo”.  

Analisando ainda o fragmento discursivo de E.II “(...) eu lhe digo de coração e com todo 

prazer, sou eu, a enfermeira, eu que entrego e vejo (a tomada do medicamento)” interpreta-se que as 

palavras significam pela história e pela língua14. Ressalta-se que o compromisso com o 

tratamento da TB por essas profissionais estão relacionados ao envolvimento histórico da 

enfermagem frente às ações de controle da TB no nosso país. A enfermeira, antes com suas 
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ações vinculadas à Campanha Nacional Contra a Tuberculose e hoje inserida na equipe de 

saúde da família, continua a liderar as ações de cuidado voltadas aos doentes de TB3,18. 

Os enunciados acima vão de encontro aos achados de outros estudos que revelam os 

profissionais de enfermagem como comprometidos e responsáveis pela supervisão e adesão 

do doente ao tratamento17,23.  

Em contrapartida, esse sentimento de compromisso com as ações de controle da TB, 

não se evidencia nos ditos de E.V e E.XI, pois os seus discursos  revelam desconhecimento 

sobre o TDO e sua finalidade: “É o supervisionado?” (EV) e “o que eu já vi em relação a isso, é 

você observar realmente o paciente engolindo o comprimido”(E.XI). Percebe-se, linguisticamente, 

uma desvalorização do TDO no intradiscurso de E.XI, por referir-se ao TDO como “isso”.  

No que diz respeito aos ditos relacionados à execução do TDO, as enfermeiras e os 

agentes comunitários de saúde (ACS) são apontados como os profissionais da equipe de saúde 

da família que mais se responsabilizam com a execução do TDO. Em apenas dois fragmentos 

discursivos, de E.II e E.X respectivamente, a técnica de enfermagem e a médica são 

apontadas como envolvidas no tratamento do doente de TB.  

No fragmento discursivo de E.IV “esse acesso é normalmente com o agente de saúde, 

alguns desses usuários moram praticamente dentro da microárea, ou então numa rua próxima, então 

esse agente fica com essa responsabilidade diariamente” observa-se, no fio do discurso da 

enfermeira, que o ACS está mais apto a supervisionar por morar na mesma microárea da 

residência do doente. Estudo realizado com os ACS na cidade de São Paulo, afirma que por 

residir na área de atuação e por exercer a função de elo entre a equipe e a comunidade, faz 

com que os ACS vivenciem o cotidiano da comunidade com maior intensidade do que os 

outros membros da equipe de saúde24, principalmente em se tratando de estratégias de busca 

ativa de casos de tuberculose no território e acompanhamento do tratamento supervisionado25. 

Mas, ressalta-se que essa atribuição não pode ser delegada apenas a esse integrante da equipe 

de saúde.  

A equipe de enfermagem13,23 e os ACS25-27 com supervisão técnica do enfermeiro5, são 

os profissionais que mais se responsabilizam pela supervisão do tratamento do doente de TB. 

Mas, atribuindo significado ao silêncio nos discursos das enfermeiras, silêncio este que não se 

refere à ausência de sons ou palavras, tratando-se do silêncio fundador, aquele que revela o 

verdadeiro sentido, que leva a compreensão do vazio produzido pelo discurso dito28, revela-se 

fragilidade do trabalho em equipe no cuidado ao doente em TDO na AB e, segundo o 

fragmento discursivo de E.II, essa falta de envolvimento dos outros profissionais se estendem 

à todas as atividades “A partir do agente de saúde, a técnica de enfermagem, a enfermeira, que são 
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as pessoas mais envolvidas no dia-a-dia com o paciente, não só o de TB, mas com qualquer tipo de 

paciente (...)”. 

  Estudo revela que no âmbito da AB o cuidado ao doente de TB deve ser promovido 

mediante uma abordagem multiprofissional, embasada na concepção de integralidade do 

cuidado em saúde18; e que o sucesso do TDO vai ocorrer quando houver uma interação, co-

responsabilização e aprendizado de todos os atores envolvidos nesse cuidado (médicos, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e ACS)5. Logo, o papel da equipe de saúde 

deve ir além de supervisionar a ingesta da medicação, envolve acolher e acompanhar o 

paciente durante o processo terapêutico17. 

Em relação à fragilidade do envolvimento de todos os membros da equipe na 

realização do TDO, é revelado no dito do fragmento discursivo de E.VII, “às vezes a gente 

encontra resistência dele (referindo ao agente de saúde) também. De está acordando cedo, de esta 

indo, de esta vendo (a tomada do medicamento). E os outros membros(da equipe) nem se fala”. 

Analisando ainda o fragmento discurso de E.VII “porque assim, eu não tenho segurança 

no trabalho de TB, eu acho uma coisa de muita responsabilidade, eu acho que deveria chamar mais o 

médico, é complicado demais” revela-se opacidade, pois segundo a AD, o silêncio indica que o 

sentido sempre pode ser outro, ou que nunca se diz aquilo que é mais importante28.  Assim, o 

sentido atribuído à necessidade do trabalho em equipe, não está relacionado com a 

importância da oferta de cuidado ao doente de TB através de uma abordagem 

multiprofissional, mas por insegurança dessa profissional em lidar com as ações de TB, por 

achar que o cuidado ao doente é complicado e que requer muita responsabilidade. 

Estudo realizado com enfermeiras da ESF revelou que o modo como as equipes de 

saúde da família têm organizado seus processos de trabalho aponta a necessidade de 

articulações entre os próprios profissionais da equipe e destes com os gestores, com propósito 

de construir projeto terapêutico/cuidado guiado pela integralidade18.  

Sob a ideologia marxista, interessante lembrar que quando se refere a processo de 

trabalho, “antes de tudo é um processo do qual participam homem e natureza, processo em 

que um ser humano com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla o seu intercâmbio 

material com a natureza”29.  O que se deseja inferir é que o objeto (natureza) sobre a qual age 

um profissional é saúde, é a necessidade humana, advinda da sua natureza alterada pela 

doença. E o agir do profissional estar em alterar (pelo cuidado e tratamento) essa mesma 

natureza em função do seu restabelecimento e cura, cujas práticas envolvem atos 

desenvolvidos segundo os conceitos de processo saúde-doença e determinação social da 

saúde.  E, teoricamente, essas concepções, desde o início da década passada, vem orientando a 
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política de saúde local, segundo revelam os planos de saúde elaborados. Ainda vale ressaltar 

que essa mesma ideologia está na gênese e desenvolvimento da concepção do SUS, do 

conceito ampliado de saúde e da própria ideia do direito à saúde tendo o Estado como o seu 

provedor.  

Os fragmentos discursivos de E.IX “dentro do Saúde na Família, na nossa realidade, nem 

sempre isso é possível” e “a gente enquanto equipe não poderia lançar mão assim, por exemplo, eu 

todos os dias ir na casa dos usuários, não tenho condições”, revelam um esquecimento 

enunciativo, que apresenta caráter semiconsciente, pois o sujeito seleciona determinados 

dizeres em detrimento de outros30, na interpretação por meio da AD, os discursos que 

apontam a não realização do TDO pelas enfermeiras “dentro do Saúde da Família nem sempre 

é possível” e “eu não tenho condições” podem está apagando uma sobrecarga de trabalho 

dessa profissional na ESF e uma centralidade das atribuições; situação também referida no 

fragmento discursivo de E.VII “eu acho que deveria chamar mais o médico”.    

 Pesquisas revelam sobrecarga de trabalho para os enfermeiros da AB, reforçando que 

além das atividades técnicas, como consultas, pré-natal, puericultura, atendimento a doentes 

de tuberculose e hanseníase, entre outras atividades, são esses profissionais que gerenciam as 

unidades31-32. O mesmo estudo também aponta que as enfermeiras atribuem essa sobrecarga à 

falta de uma melhor divisão das tarefas e principalmente com o pouco envolvimento dos 

médicos com as questões administrativas e com atividades do sistema de informação31. 

 Já o fragmento discursivo de E.X revela contradição no discurso, pois ao mesmo 

tempo em que afirma realizar o TDO, “eu ou a médica”, o dito da enfermeira aponta uma 

pessoa da família para se responsabilizar em acompanhar o tratamento do doente: “eu chamo a 

família para vir conversar, para alguém da família ficar realmente se responsabilizando, 

coparticipando daquele tratamento do usuário (... ) toda semana eu peço para ele vir (para unidade) 

(...). E ai a gente deixa uma pessoa da família para ficar realmente responsável” (E.X). É 

importante ressaltar que a enfermeira revela conhecimento a cerca da operacionalização do 

TDO, uma vez que refere que o tratamento não se realiza como recomendado: “Então, a gente 

aqui tem feito, esse tratamento, mas não de acordo com o que é preconizado(...)” (E.X).  

Para fins operacionais o Ministério da Saúde estabelece que nos casos em que o TDO 

não for realizado por profissional da equipe de saúde, não será considerado como TDO, logo a 

equipe não deve inserir na ficha de notificação do Sinan que realiza essa modalidade de 

tratamento8. Porém, excepcionalmente, quando não for possível a observação por um 

profissional de saúde, a equipe poderá propor ao doente que a supervisão seja realizada por 

uma pessoa da família ou da comunidade, mas que esta seja treinada ou supervisionada por 
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profissional da equipe de saúde. Nesse caso, ressalta-se ser necessário visita e 

acompanhamento semanal por essa equipe para monitorar esse tratamento33. 

Estudos realizados no Brasil, China e Tailândia, revelam sucesso com TDO sendo 

acompanhado por um membro da família34-36, pois embora seja preferível que um profissional 

da saúde realize a observação da tomada do medicamento, é necessário reduzir o número de 

abandono, por meio do acompanhamento realizado por membro da família treinado35. 

Convém ressaltar que a viabilidade e a eficácia dessa estratégia pode variar de acordo com os 

diferentes contextos e culturas34. Desse modo, é necessário que a equipe decida junto com o 

doente e a família, a melhor maneira para realizar a supervisão desse tratamento.  

O TDO se destine a todos os casos de TB diagnosticados, independente de ser um caso 

novo ou retratamento5. Mas fragmentos discursivos revelam que o TDO não está sendo 

realizado em todos os doentes de TB, sendo ofertando apenas para os que possuem, segundo 

as enfermeiras, risco de abandonar o tratamento: “Não (...), só aqueles pacientes mais resistentes 

que a gente observa, que vai lá pra Unidade mesmo, aqueles outros a gente orienta e entrega a 

cartela (...) (E. VIII) e “Todos não são diretamente observado não. A gente tem feito o diretamente 

observado naqueles casos que a gente observa que existe um risco de abandono de tratamento” 

(E.XII).   

Estudos realizados em São Paulo e Rio de Janeiro corroboram com esses achados, 

onde alguns profissionais de saúde recomendam essa modalidade de tratamento apenas para 

os pacientes que apresentam recidiva da doença, abandono do tratamento anterior e aos 

pacientes resistentes, ressaltando que a incorporação do TDO não deve ser igual para todos, 

apesar da preconização dessa intervenção para todos os usuários com TB, parte dos 

profissionais de saúde referiu certo desconforto com a imposição do TDO17,37.  Notadamente 

se observa que o discurso aqui analisado mostra situações nas quais o TDO não é feito 

segundo as diretrizes da política de saúde que envolve a AB e nem as recomendações que 

organismos mundiais fazem à estratégia DOTS, o que fragiliza o cuidado integral ao doente e 

o controle da doença.  

Todavia, o fragmento discursivo de E.XII “Mas esses meus pacientes são bem 

comprometidos com o tratamento (...)” “Mas ai ela (doente) teve uma complicação, depois de 

terminado o tratamento, ela teve essa complicação e lá no hospital foi a óbito, e um dos diagnósticos 

foi tuberculose(...). Depois em conversa com a família que a gente foi fazer uma investigação ai 

disseram que ela não tomava a medicação, ela morava por trás da mata e era lá que ela jogava as 

medicações, isso quando ela estava mais em crise (doença mental), revela fielmente que o TDO não 

foi ofertado a uma pessoa que estava com TB e tinha uma doença mental, esta deveria ser 
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considerada um caso de possível risco ao abandono do tratamento, mas segundo o discurso 

não acontecia o TDO, resultando em complicação e morte do doente. Logo, as palavras ditas 

por E.XII, “a gente observa os casos de risco para o abandono”, são envoltas por um silêncio 

constitutivo, onde estas palavras apagaram outras palavras, e que “para dizer é preciso não 

dizer”14:83, e esse apagamento remete a não realização do TDO, mesmo diante de 

possibilidade de abandono.  

O analista de discurso deve procurar o espaço de interpretação que existe entre o dizer 

e o não dizer, pois a AD está carregada de equivocidade14. Nesse sentido de pluralismo de 

interpretação da AD, o fragmento discursivo de E.VII que também anuncia que o tratamento 

realizado é o autoadministrado “E eu vou umas três vezes por mês lá pra ver a tabelinha, se ele 

realmente está tomando [...] O ACS vai em dias alternados pra ver se tá tomando, orientando[...]”, 

enuncia que a garantia de conclusão do tratamento está relacionado com ida a dos 

profissionais à residência do doente para “ver a tabelinha”, isto é, ver a cartela de 

medicamento vazia, demonstrando que há fragilidade na oferta de cuidado ao doente de TB 

em tratamento, pois o cuidado ao doente de TB durante o tratamento não se resume a verificar 

a cartela dos comprimidos, mesmo em caso em de tratamento autoadministrado.   

Nesse sentido, enfatiza-se a importância do TDO, como uma modalidade de 

tratamento que representa uma tecnologia de gestão do cuidado para o controle da TB, por 

oferecer ações que vão além da observação da ingesta do medicamento, pois busca também 

avaliar os aspectos sociocultural e econômico do doente, acompanhando-o em todo o processo 

de adesão ao seu tratamento, oferecendo suporte psicológico ao doente e família, entre outras 

potencialidades38.  

Os ditos em relação à forma como o TDO é feito e ao local onde ele é realizado 

revelam nos fragmentos de E.II, E.IX e E.IV, que essas profissionais e os ACS realizam o 

tratamento conforme preconizado, sendo a supervisão do medicamento realizado diariamente 

de segunda a sexta ou durante três dias da semana, seja na unidade de saúde da família ou no 

domicílio do doente.  

A observação da tomada do medicamento deve acontecer preferencialmente de 

segunda a sexta-feira. Mas, se a única opção do doente for de três vezes esta deve ser 

realizada, devendo ser enfatizada a necessidade da tomada diária dos dias que não serão 

observados. E, ao final do tratamento, para definir se o mesmo foi observado, o doente deverá 

ter tido no mínimo 24 (vinte e quatro) tomadas observadas na fase de ataque e 48 (quarenta e 

oito) tomadas observadas na fase de manutenção5,8. Ressalta-se a escolha da não supervisão 

do tratamento deve ser realizada pelo doente de TB e não pelo serviço33. 
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Quanto ao local a ser realizado o TDO, estudos realizados no Brasil e na Tanzânia, 

revelam que a supervisão pode acontecer tanto na unidade de saúde da família quando no 

domicílio, mas enquanto o estudo brasileiro aponta unidade de saúde como o local apropriado, 

por dispor de bom espaço físico17, o estudo realizado na Tanzânia evidencia que a observação 

do tratamento pode acontecer fora da unidade de saúde, uma vez que houve sucesso 

semelhante em ambos os locais39. Mas, é importante ressaltar que o local a ser realizado o 

tratamento deve ser escolhido pelo doente de TB33.  

Todavia, percebe-se que em nenhum momento as enfermeiras mostram dialogar com o 

paciente sobre a escolha da modalidade de tratamento, apresentando um discurso orientado 

por uma organização de serviço para controle sobre a vida do outro, o que concorre para 

quebrar a lógica do processo de construção de autonomia e corresponsabilidade do usuário 

com seu tratamento.  

 Diante de toda a interpretação proporcionada pela AD, os sentidos revelam 

fragilidades na operacionalização do TDO principalmente relacionadas à falta de 

envolvimento de outros profissionais da equipe na implementação dessa modalidade de 

tratamento e a desvalorização e insegurança em realizar o TDO por alguns profissionais, uma 

vez que mesmo com a modalidade de tratamento autoadministrado, o cuidado não é ofertado 

de maneira integral e satisfatório. Mas, apesar desses discursos, pode ser observado o 

destaque das enfermeiras no cuidado ao doente, mostrando compromisso com a 

operacionalização do TDO na AB.  

 

CONCLUSÃO  

  Por meio da análise da discursividade das enfermeiras sobre o TDO foi possível 

revelar que estas profissionais se destacam na operacionalização do tratamento da TB, o que 

atualiza o protagonismo histórico do enfermeiro nas ações de controle da TB e no cuidado ao 

doente de TB. 

  Outro efeito de sentidos revelado na interpretação dos discursos das enfermeiras 

sugerem também fragilidades na operacionalização do TDO principalmente relacionadas ao 

significado dessa modalidade de tratamento, operacionalização distanciada do que se 

recomenda os órgãos nacionais e internacionais, à falta de envolvimento de outros 

profissionais da equipe e a desvalorização e insegurança em realizar o TDO por alguns 

profissionais, o que pode refletir em uma oferta de cuidado não pautada na integralidade, além 

de revelar centralidade e sobrecarga de trabalho para as enfermeiras. Seus discursos revelam 
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esquecimentos com relação às concepções que fundamentam o controle da TB segundo a 

política de saúde norteada pelos princípios e diretrizes do SUS.  

  Nesse sentido, torna-se necessário o fortalecimento do trabalho em equipe na AB, na 

perspectiva de ofertar um cuidado mais integral e resolutivo ao doente de TB em TDO, 

mediante qualificações que estimulem e considerem não só a importância da integração da 

equipe para a melhor operacionalização do TDO, bem como o fortalecimento de um discurso 

alinhado às bases ideológicas que fundamentam o SUS, no que tange à saúde como um direito 

e à prática profissional voltada a prevenir alterações e a promover transformação em naturezas 

alteradas pela TB.  
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4.2 Dificuldades à adesão ao Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose: o 

discurso de enfermeiras 

 

RESUMO  

OBJETIVO: analisar o discurso de treze enfermeiras relacionado às dificuldades à adesão do 

doente de tuberculose ao tratamento diretamente observado. MÉTODO: estudo qualitativo, 

com material empírico produzido mediante entrevista com treze enfermeiras e analisado 

segundo a análise de discurso, linha francesa. RESULTADOS: os efeitos de sentidos 

produzidos revelam que as enfermeiras relacionam as dificuldades para adesão ao tratamento 

diretamente observado, entre outras coisas, ao estigma que afeta não apenas os doentes, mas 

também os próprios profissionais de saúde, suscitando discriminação e concorrendo para 

justificar a não adesão à terapêutica. CONCLUSÃO: faz-se importante o desenvolvimento de 

qualificações pelas coordenações de controle da tuberculose, de modo a desmistificar os 

preconceitos de profissionais e esclarecê-los sobre o significado dessa modalidade de 

tratamento para o controle da doença nos dias atuais. 

Descritores: Tuberculose; Enfermagem; Terapia Diretamente Observada 

Descriptors: Tuberculosis; Nursing; Directly Observed Therapy 

Descriptores: Tuberculosis; Enfermería; Terapía por Obsrevación Directa 

Introdução  

Um significativo obstáculo para o controle da tuberculose (TB), doença que, apesar da 

existência de tratamento, foi responsável em 2012 pela morte de 1,3 milhões de pessoas no 

mundo(1) , relaciona-se à não adesão do doente ao tratamento, o que resulta em complicações 

para a saúde do próprio indivíduo e implicações negativas para a saúde pública(2). 

O tratamento diretamente observado e de curta duração (Directly Observed Treatment 

- DOTS), é considerado a estratégia oficial de controle da doença(3). Dentre os seus pilares 

destaca-se o TDO (tratamento diretamente observado), tido como o elemento-chave da 
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estratégia DOTS e que consiste na supervisão da tomada do medicamento diariamente por um 

profissional de saúde treinado. Tem como objetivo o fortalecimento da adesão do paciente ao 

tratamento, assim como a prevenção do aparecimento de cepas resistentes, a redução das taxas 

de abandono e o aumento da probabilidade de cura(4).  

No Estado da Paraíba, o DOTS foi implantado em 1999, primeiramente em seis 

municípios considerados prioritários para o controle da TB à época. Ao longo da primeira 

década do século XXI, a expansão dessa estratégia nessa unidade da federação ocorreu em 

consonância com a política de descentralização e municipalização para a organização da 

atenção básica, ancorada à ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

nesses municípios(5)
. 

O município de João Pessoa, cenário escolhido para o estudo, apresentou, em 2011, o 

percentual de Tratamento Diretamente Observado (TDO) de 31,2%(6), percentual este que 

contraria o proposto pelo Ministério da Saúde (MS), pois determina que em todos os casos de 

TB seja realizado o TDO. O fato leva a questionar o cuidado com o controle da doença pela 

ESF, expressão da atenção primária à saúde (APS) no Brasil, uma vez que a cobertura por 

essa modalidade de assistência, no município informado, é de 80%. Nesse sentido, já que o 

percentual de cobertura de TDO é visivelmente inferior ao que é proposto pelo MS, suspeita-

se que haja fragilidades relacionadas à adesão ao tratamento, justificando, portanto, a 

importância da realização deste estudo. 

Apesar de muitos países terem aderido à estratégia DOTS, observa-se que pesquisas 

desenvolvidas associam a não adesão à terapêutica da TB ao uso de álcool e outras drogas; ao 

analfabetismo; à falta de medicamentos; às baixas condições sociais; à extensão do 

tratamento; à falta de apoio social; à não supervisão do tratamento; à fragilidade no vínculo 

entre doente, profissional e ausência de trabalho em equipe nos serviços de saúde; e ao 
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estigma que concorre para que o doente, por receio de ser discriminado, não procure o serviço 

de saúde mais próximo(7-11). 

Este estudo fundamenta-se na ideia de que há fragilidades relacionadas ao TDO e que 

o enfermeiro, sendo um dos profissionais da ESF que mais estabelece vínculo com o doente 

de TB(12) e um dos profissionais comprometidos com o controle da doença(13), pode, pelo seu 

discurso, anunciar pistas sobre o que afeta o comportamento do doente com relação à adesão 

ao tratamento da TB. Esses indícios são por demais necessários ao desenho de estratégias 

inovadoras que possam promover a adesão ao tratamento. Portanto, a realização deste estudo 

se justifica, também, por levantar, a partir do campo da subjetividade dos enfermeiros, 

indícios que possam servir de suporte para melhor planejar e organizar a operacionalização do 

TDO, de modo a tornar efetivo o controle da TB. 

Este estudo acrescenta novas discussões ao conhecimento elaborado sobre as 

dificuldades para adesão ao tratamento da TB, trazendo como diferencial a análise do discurso 

de enfermeiras. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o discurso do enfermeiro, 

atuante na ESF do município de João Pessoa-PB, relacionado às dificuldades que afetam a 

adesão ao TDO. 

Método 

Pesquisa qualitativa que utiliza a técnica de análise do discurso (AD), dispositivo 

teórico-analítico utilizado por revelar tanto a visão de mundo, quanto o posicionamento dos 

sujeitos em relação à temática estudada(14).  O estudo foi desenvolvido no município de João 

Pessoa, capital do Estado da Paraíba, que foi escolhido por ter a Estratégia DOTS implantada 

nas ações da ESF e por possuir enfermeiros envolvidos na implementação do TDO.  

Participaram da pesquisa 13 (treze) enfermeiras que registraram realizar o TDO na 

ficha de notificação compulsória do Sistema de Informação dos Agravos de Notificação 
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(Sinan) e que se encontravam realizando o TDO no período de setembro de 2011 a janeiro de 

2012.  

A coleta das informações, necessária à elaboração do corpus discursivo, foi realizada 

no período de agosto a outubro de 2012, por meio de entrevistas semidirigidas realizadas com 

o auxílio de um equipamento de gravação de áudio. Os discursos das enfermeiras – na 

perspectiva em que essas, na condição de sujeitos, são interpeladas pela ideologia – 

construíram o corpus discursivo para análise. Os fragmentos dos seus discursos foram 

codificados pela letra E, seguidos por números arábicos de acordo com a ordem das 

entrevistas realizadas. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob número de protocolo 069/2011, e 

atendeu às orientações éticas e legais inerentes ao protocolo de pesquisa envolvendo seres 

humanos, contido na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Para realizar a análise na perspectiva da AD, faz-se importante observar três etapas.  A 

primeira refere-se à leitura de todo o corpus discursivo; a segunda fase da análise está 

relacionada com a identificação das sequências e dos fragmentos discursivos; e a terceira 

etapa diz respeito ao agrupamento dos fragmentos discursivos para a elaboração das 

formações discursivas (FD). Convém informar que a segunda fase da análise foi realizada 

com o auxílio do software atlas ti 6.2.  Após as etapas da análise, foi elaborada a FD: Fatores 

que dificultam a adesão do doente de TB ao TDO (Figura 1). 

Resultados 

Sequências Discursivas Fragmentos Discursivos 

Estigma Porque a gente vê o impacto de você saber que 

está com TB, apesar de ser uma doença tão 

antiga, mas ainda é uma doença que, 

praticamente, é a mesma coisa de antigamente 

com relação ao estigma. (E.10) 

 É difícil [realizar o TDO]! Eles [os doentes] às 
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TB - Tuberculose; TDO - Tratamento Diretamente Observado; ACS - Agente Comunitário de Saúde. 

Figura 1 - Fatores que dificultam a adesão do doente de Tuberculose ao tratamento 

diretamente observado (TDO). João Pessoa, PB, Brasil, 2013. 

Discussão  

Notadamente o fragmento discursivo da FD revela que há resistência do doente ao 

tratamento.  A dificuldade que eu encontrei até agora nesses sete anos foi só uma, foi a resistência. E a gente 

fazia a medicação, o agente de saúde passava lá... e, quando a gente foi ver, a medicação estava mofada, 

porque não tomava (E.5).   

A respeito da resistência informada, a análise dos fragmentos discursivos que 

constituem a FD revela que as dificuldades à adesão ao TDO estão relacionadas aos doentes, 

vezes não aceitam pelo preconceito mesmo. 

(E.8) 

E eu digo que o TDO termina expondo mais 

aquela pessoa. (E12) 

...às vezes é o acolhimento dos profissionais 

também, a gente sabe que tem profissionais que 

ainda têm medo. (E.1) 

Compromisso do doente É porque as pessoas ainda não têm assumido 

um compromisso em se tratar adequadamente. 

(E.12) 

O compromisso dele [doente de TB] com a 

terapia dele é o que dificulta... o entendimento 

dele da importância de ficar bom. (E.13) 

Responsabilidade do profissional  ... dificulta às vezes a não responsabilização do 

Agente de Saúde. (E.4) 

...nem o ACS sabe que estão fazendo o 

tratamento.  Por uma coisa ou outra é que a 

gente (equipe) fica sabendo. (E.10) 

Duração do tratamento ...a duração do tratamento. Tem pacientes que 

reclamam. Agora diminuiu a quantidade de 

medicação e melhorou, mas da duração do 

tratamento eles reclamam mesmo. (E.8) 

Escolaridade Dificuldade... a educação, nível escolar dela, só 

o nível escolar. A dificuldade é isso, porque eles 

não têm instrução, não entendem. Aí fica 

complicado! (E.6) 
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aos profissionais de saúde e ao tratamento. Com relação ao doente, as sequências discursivas 

seriam: estigma, compromisso, escolaridade. Aos profissionais de saúde, pode ser observado 

o medo de contágio da doença (estigma) e a transferência de responsabilidade no cuidado para 

outros profissionais. Quanto ao tratamento, os ditos recaem sobre a extensão do tratamento e a 

exposição do doente pelo TDO.  

No que diz respeito aos ditos relacionados ao estigma, evidencia-se o quanto este 

fenômeno marca a posição das enfermeiras. Esse elemento aparece como um dos principais 

entraves à adesão ao tratamento e surpreende pelo fato de o estigma aparecer ligado ao 

profissional de saúde, quando o comum nos estudos é o aparecimento deste vinculado à esfera 

do doente(11-12,15-16). 

O fragmento discursivo às vezes é o acolhimento dos profissionais também, a gente sabe que tem 

profissionais que ainda têm medo (E.1) aponta que há temor do contágio da doença por parte dos 

profissionais e este interfere na não adesão ao tratamento. Na perspectiva do interdiscurso, 

isto é, na memória do dizer, percebe-se que mesmo o profissional sabendo a forma de 

transmissão da doença e que com o tratamento do doente deixa de contaminar, ainda persiste 

o receio da contaminação. Observa-se que esse medo encontra-se filiado à memória histórica 

e social da doença, marcada por estigma, segregação e exclusão. Essa representação na AD 

conceitua-se como memória discursiva, ou memória de sentidos, onde ocorre o 

atravessamento da língua pela história social da doença. O “sentir medo” é reproduzido 

mediante efeitos da memória discursiva: “o saber discursivo que torna possível todo dizer e 

que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando 

cada tomada de palavra”(14).  

Como se sabe, a TB é uma enfermidade envolta em tabus e crenças de natureza 

simbólica e cercada por estigmas e preconceitos(16). Na perspectiva do não dito, os indícios 

levam a interpretar que o doente escolhe, por medo, não se expor e termina por não procurar 
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um serviço de saúde e realizar o tratamento adequadamente. Conforme o discurso das 

enfermeiras, a posição do doente com relação à adesão ao tratamento é atravessada pelo 

estigma, atávico milenarmente à doença. O doente de TB, portanto, é interpretado pelo sujeito 

como um ser clivado pelo cuidado em não se revelar como um doente de TB, o que concorre 

para resistir, não colaborar, recusar o tratamento. Logo, não aderir ao tratamento pode ser 

interpretado como uma maneira que o doente encontra de negar que tem a doença e assim se 

prevenir da exclusão e preconceito que possa sofrer.  

O estereótipo construído socialmente que representa o doente de TB como perigoso, 

fonte de contaminação, reforça a atitude de “medo” de enfermeiras, e sendo a essência do 

cuidado a proximidade com o outro, sentimentos de insegurança e temor em relação ao 

doente, pode fragilizar essa relação entre o enfermeiro e doente, resultando em “não adesão ao 

tratamento por parte do doente, posto que o profissional também não aderiu a ele”(17). 

Na perspectiva do dispositivo da AD, revela-se que a TB, como objeto simbólico, para 

as enfermeiras que participaram do estudo, produz sentido e significados relacionados à 

memória e à historicidade da doença. Nesse sentido “onde está a interpretação está a relação 

da língua com a história para significar”, e que as palavras significam pela história e pela 

língua(14), revelando que as profissionais trazem em seu discurso palavras carregadas de 

sentidos e foram marcadas pelo significado de estigma apreendido por elas em suas memórias 

discursivas.  

Há mitos que envolvem a TB(18). E segundo a respeitada autora, o mito só se dissipou 

quando o tratamento adequado foi anunciado pela descoberta da estreptomicina e com a 

introdução da isoniazida, respectivamente em 1944 e 1952. No entanto, o discurso das 

enfermeiras revela que a mitologia que envolve a TB permanece afetando doentes e 

profissionais de saúde, fortalecendo o estigma e concorrendo, consequentemente, para a 

perspectiva de discriminações e preconceitos.  
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Na opacidade desse discurso, se vislumbra a responsabilidade atribuída ao doente com 

relação ao processo terapêutico. Do ponto de vista ideológico, os ditos não estão filiados a 

uma prática de cuidado no qual se envolvem profissional e usuário. Há uma filiação de 

sentido que evoca a unilateralidade na perspectiva em culpar o doente pela sua falta de 

compromisso com relação ao tratamento, indícios bem marcados nos fragmentos de (E.12) e 

(E.13), respectivamente: não têm assumido um compromisso em se tratar adequadamente e o compromisso 

dele com a terapia dele é o que dificulta o entendimento dele da importância de ficar bom.  

Nos fragmentos relacionados de (E.12) e (E.13), percebe-se o apagamento de sentidos, 

onde as enfermeiras transferem a responsabilidade pelo processo terapêutico aos doentes de 

TB. Evidencia-se que esse apagamento deve ser interpretado pelo analista de AD, que deve 

procurar revelar os sentidos e significados esquecidos (esquecimentos) pelo sujeito. Nesses 

discursos, o esquecimento pode ser caracterizado enunciativo(19), que é de caráter 

semiconsciente, onde o sujeito privilegia algumas formas e “apaga” outras no momento em 

que seleciona determinados dizeres em detrimento de outros. Logo, o sentido do 

“compromisso” dito pelas enfermeiras, como dependente apenas do doente, poderia estar 

relacionado com o envolvimento dos profissionais da equipe, juntamente com o doente e a 

família, durante o percurso terapêutico.  

Sabe-se que a adesão ao tratamento está relacionada ao conhecimento do doente 

acerca da doença, de ele ter responsabilidade com a vida e autocuidado, ter consciência e ter a 

vontade de se curar. No entanto, além disso, o sucesso da adesão está ligado ao apoio da 

família e ao vínculo do doente com a equipe de saúde(20).  

Há referência de que a escolaridade do doente de TB influencia na adesão ao 

tratamento da doença. Na interpretação pela AD, pode-se indicar um silêncio constitutivo, 

onde uma palavra apaga outras palavras, e que para dizer torna-se preciso não dizer(14). Nesse 

sentido a enfermeira enuncia: só o nível escolar, a dificuldade é isso, porque eles não têm instrução, não 
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entendem (E.6). Aqui as palavras apagadas poderiam ser “têm instrução, entendem” para 

significar que, se o doente tivesse instrução, entenderia a importância de aderir ao tratamento.  

Pessoas doentes de TB com baixa escolaridade apresentam três vezes mais chances de 

não aderirem ao tratamento(21). Visto que a falta de conhecimento, segundo o que foi dito 

pelas enfermeiras, a falta de instrução, levaria o doente a não valorizar a adesão ao 

tratamento. 

Outra teia de sentidos e significados tecida, mediante os discursos das enfermeiras, diz 

respeito às dificuldades para a adesão ao TDO relacionadas aos profissionais de saúde. Nesta, 

os efeitos de sentidos atribuídos aos profissionais estão relacionados, além de ao medo de 

contágio da doença, à transferência de responsabilidade no cuidado ao doente para o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS).  

Ao analisar os fragmentos discursivos das enfermeiras: dificulta às vezes a não 

responsabilização do agente de saúde (E.4) e nem o ACS sabe que estão fazendo o tratamento (E.10), 

revela-se, no fio desses discursos, a transferência de responsabilidade com o TDO para outro 

profissional da equipe, no caso para os ACS, apontados no insucesso à adesão, retirando de si 

o que também é de sua competência e responsabilidade, que é o cuidado ao doente de TB em 

TDO. Na heterogeneidade da AD, o sujeito tem a “ilusão discursiva de ser a fonte do sentido 

e também de ter domínio daquilo que diz, de ser senhor absoluto sobre tudo aquilo que 

enuncia”(22); nesse sentindo, a AD revela que enfermeiras se posicionam afirmando o TDO 

como sendo de responsabilidade única dos ACS, quando o discurso deveria incluir a equipe 

de saúde e a supervisão direta do enfermeiro para que o TDO fosse exitoso. 

Na execução das ações de controle da TB, é importante ressaltar o protagonismo do 

enfermeiro(13). Além das outras ações de controle da doença, é preconizado no protocolo da 

enfermagem para o TDO na Atenção Básica (AB) que o enfermeiro supervisione ou monitore 

a ingestão dos medicamentos pelos doentes de TB e que orientem os técnicos de enfermagem 
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ou ACS que estejam realizando o TDO, procurando também desenvolver estratégias que 

promovam a adesão do doente ao tratamento(23).   

Entretanto, é importante ressaltar que as enfermeiras da ESF, mesmo assumindo a 

gestão das ações de tratamento da TB, ainda são responsáveis por ações inerentes às demais 

áreas da APS, resultando em superposição de atribuições para essas profissionais(24). Toda 

demanda de atividades pode comprometer seu melhor desempenho na gestão das ações de 

controle da TB, uma vez que o cuidado ao doente de TB em TDO requer tempo para o 

acompanhamento diário, visitas domiciliares. 

Outra teia de sentidos relacionada às dificuldades refere-se à duração do tratamento da 

TB. O fragmento (E.8) aponta que os doentes reclamam da extensão do tratamento, fato que 

desmotivaria o doente a continuar o processo terapêutico. Estudos sobre a adesão ao 

tratamento da TB revelam que o longo tempo de processo terapêutico, associado à quantidade 

de comprimidos e à ilusão da cura por parte dos doentes após a diminuição dos sintomas no 

início do tratamento, podem acarretar o abandono da terapêutica(10,21). A supervisão é 

importante para identificar previamente situações que podem levar ao abandono do 

tratamento, pois permite a identificação do problema no início, possibilitando uma ação 

corretiva imediata(9). 

Ainda se tratando de dificuldades à adesão ao regime terapêutico da TB, o não dito 

com relação aos fragmentos discursivos eles não gostam muito desse sistema TDO (E.2) e o TDO 

termina expondo mais o paciente (E.12) revela uma produção de sentidos que mostra, no 

fragmaneto discursivo de E.2, à não adesão ao TDO, revelando também que essa profissional 

desconhece os objetivos dessa modalidade de tratamento, na perspectiva do interdiscurso. O 

segundo fragmento evoca estigma e marca a posição do sujeito interpelada pelos elementos 

que constituem a memória discursiva relacionada à tuberculose. É importante observar que no 

fragmento (E.12) o sujeito é assertivo quanto ao TDO reforçar o preconceito. No caso, o TDO 
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torna vulnerável o doente ao estigma no que concerne a influenciar o estigma do doente de 

TB. Assim, justificativas são encontradas para que o doente não adira a essa forma de 

tratamento. 

 O TDO deveria ser visto, pelos profissionais de saúde, como um momento que torna 

as unidades de saúde um local de acolhimento para o doente. Deve possibilitar a criação de 

vínculo, onde o doente se sinta acolhido e encontre um espaço para solucionar dúvidas e 

compartilhar suas necessidades durante o processo terapêutico(25).    

Observa-se que os sentidos e significados atribuídos às dificuldades apontadas pelas 

enfermeiras sugerem a necessidade de maior compreensão da enfermeira sobre o sentido do 

TDO na atualidade em que se busca controlar a TB. É válido ressaltar que a aproximação, 

embasada no sentimento de alteridade existente entre o profissinal e o doente, poderá 

responder aos sentimentos associados ao estigma e ao preconceito referidos pelos sujeitos em 

relação aos doentes de TB, pois possibilitaria um espaço para trocas de saberes, uma relação 

de confiança, que facilitará esse processo terapêutico.  

Conclusão  

Quando relacionados a outros artigos desenvolvidos sobre o tema da adesão ao 

tratamento da tuberculose, os achados neste estudo corroboram com o que já se tem discutido. 

No entanto, na discursividade analisada, considerando a forma-sujeito e a memória discursiva, 

algo chama bastante atenção: o fato de o preconceito não ser da esfera apenas do doente, mas 

também do próprio profissional de saúde. 

 A transferência de responsabilidade do tratamento para o ACS, assim como o sentido 

atribuído ao TDO como uma maneira de expor o doente, mostra que é necessária outra 

interpretação, uma vez que o trabalho na ESF deve ser feito em equipe e o TDO deve ser 

significado como estratégia inovadora no combate a doença na história atual. 
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Faz-se necessário que as coordenações de controle da TB, em todas as esferas, 

priorizem qualificações inovadoras, de modo a promover o discurso do profissional de saúde 

menos afetado pelo preconceito e mais afeito ao cuidado que liberte o doente da doença e do 

estigma que o envolve. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_________________________________________ 
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A análise da discursividade das enfermeiras sobre o TDO revelou que estas 

profissionais se destacam na operacionalização do tratamento da TB na ESF, demonstrando 

que o protagonismo histórico nas ações de controle da TB permanece atualmente, através do 

compromisso e responsabilidade com o cuidado ao doente de TB, apesar de haver discursos 

que não revelam esse perfil de protagonismo e compromisso com o TDO, o que pode resultar 

em dificuldades em sua operacionalização.    

   Os sentidos interpretados nos discursos das enfermeiras sugerem também fragilidades 

na operacionalização do TDO, principalmente relacionadas à falta de envolvimento de outros 

profissionais da equipe nessa operacionalização, além de apontar desvalorização e 

insegurança em realizar o TDO por alguns profissionais, o que pode refletir em uma oferta de 

cuidado não pautada na integralidade, além de revelar centralidade e sobrecarga de trabalho 

para as enfermeiras. 

  Torna-se necessário o fortalecimento do trabalho em equipe na AB, na perspectiva de 

ofertar um cuidado mais integral e resolutivo ao doente de TB em TDO, por meio de 

qualificações que estimulem e revelem a importância da integração da equipe para a melhor 

operacionalização do TDO e demais ações de controle dessa doença.  

Em relação à teia que tece os efeitos de sentidos produzidos sobre as dificuldades para 

adesão ao tratamento diretamente observado, revelou-se que os motivos para a não adesão à 

terapêutica estão relacionados aos doentes, aos profissionais de saúde e ao tratamento. Dentre 

as dificuldades, convém ressaltar que o preconceito e o estigma concorrem para a não adesão 

ao TDO, problemas apontados pelos enfermeiros e relacionados aos doentes e aos 

profissionais de saúde.   

Observa-se nos sentidos produzidos que há transferência de responsabilidade do 

tratamento para o ACS, assim como o sentido atribuído ao TDO como uma maneira de expor 

o doente, mostra que é necessária outra interpretação, uma vez que o trabalho na ESF deve ser 

feito em equipe e o TDO deve ser significado como estratégia inovadora no combate a doença 

na história atual. 

Nesse sentido, faz-se necessário que as coordenações de controle da TB, em todas as 

esferas, priorizem qualificações inovadoras, de modo a promover o discurso do profissional 

de saúde menos afetado pelo preconceito e mais afeito ao cuidado que liberte o doente da 

doença e do estigma que o envolve. 

O estudo revelou que a fragilidade na operacionalização do TDO, bem como as 

dificuldades para adesão à terapêutica, podem justificar o baixo percentual de casos que 

realizam essa modalidade de tratamento no município estudado, sendo necessário que a gestão 
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e pesquisadores da área busquem unir forças para traçar novas estratégias que possam 

favorecer a melhor consolidação dessa modalidade de tratamento como forma de cuidado ao 

doente de TB, favorecendo a cura e assim o controle da doença. 

Diante desse sentimento, sugere-se uma oficina para que possa ocorrer a partilha das 

experiências exitosas com o TDO entre as equipes de saúde da família, de modo a expandi-la 

a todos os doentes de TB tratados na ESF.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 
 

I - VINCULO  

1. Fale para mim como o tratamento diretamente observado (TDO) é feito pela equipe de 

saúde da qual você faz parte. 

2. Fale para mim o que você entende por TDO. 

3. Em sua opinião, quais as vantagens do TDO.  

4. Descreva o acompanhamento feito pela equipe ao doente de TB em TDO.  

5. Descreva a relação entre os profissionais da equipe de saúde e o doente de TB em TDO. 

6. Descreva a relação entre os profissionais da equipe de saúde e a família do doente de TB 

em TDO. 

7. Fale como a Unidade de Saúde se organiza para promover o cuidado ao doente de TB em 

TDO. 

8. A partir da sua experiência como você avalia o cuidado oferecido pela equipe de saúde ao 

doente de TB em TDO?  (Por quê?) 

9. Fale para mim sobre os pontos abordados nas consultas de enfermagem ao doente de TB 

em TDO. (Aplica a SAE?) 

10. Fale sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe na execução do cuidado ao doente de 

TB em TDO. 

11. Diante de limitações da equipe em atender as necessidades do doente de TB em TDO, que 

estratégias a equipe utiliza para garantir a contuinidade do cuidado na rede de atenção à 

saúde?  

12. Fale sobre a relação entre os profissionais da equipe de saúde da  família com os 

profissionais da Unidade de Referência. 

 

II - ACESSO 

1.Responda para mim: o que dificulta o acesso  do doente de TB à modalidade TDO? 

2.Fale sobre as dificuldades  de acesso do doente de TB em TDO por parte do serviço de 

saúde 

3.Fale sobre as dificuldades relacionadas do acesso do doente de TB ao TDO por parte da 

gestão da saúde  

 

III - ADESÃO 

1. Fale sobre a adesão do doente de TB ao TDO 

2. Em sua opinião o que dificulta a adesão do doente de TB ao TDO?  

3. Em sua opinião o que facilita a adesão do doente de TB ao TDO? 

4. Fale sobre as estratégias utilizadas pela equipe para promover a adesão ao TDO.  
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 Esta pesquisa é sobre a discursividade do enfermeiro sobre o desempenho dos serviços 

de saúde em relação a vínculo, acesso e adesão para a realização do tratamento diretamente 

observado da tuberculose e está sendo desenvolvida por Séfora Luana Evangelista de Andrade, 

aluna da Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação 

da Profª. Drª. Lenilde Duarte de Sá. 

 O objetivo do estudo é analisar a discursividade do enfermeiro sobre o desempenho dos 

serviços de saúde em relação a vínculo, acesso e adesão para a realização do tratamento 

diretamente observado da tuberculose. 

 A finalidade deste trabalho é colaborar com as ações de controle da tuberculose no 

município de João Pessoa, território considerado prioritário para o controle da tuberculose na 

Paraíba.  

 Solicitamos a sua colaboração para que a entrevista seja gravada, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar 

em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 

sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde.  

 Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não 

é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na unidade de saúde da família.  

 Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. Diante do exposto, declaro que fui devidamente 

esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos 

resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 

pesquisadora Séfora Luana Evangelista de Andrade.  

Endereço profissional: Universidade Federal da Paraíba, Campus I, Centro de Ciências da 

Saúde, Cidade Universitária, 58.059-900 – João Pessoa-PB, Brasil, E-mail: 

sefora_andrade@hotmail.com, Telefone: (83) 8898-5446. 
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ANEXO A - Certidão do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B - Certidão Aprovação da Pesquisa pelo Instituição-Local 
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ANEXO C – Comprovante de envio de artigo  

 


