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Mensagem 

 

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.  

Em cofre não se guarda coisa alguma.  

Em cofre perde-se a coisa à vista.  

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por  

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.  

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por  

ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,  

isto é, estar por ela ou ser por ela.  

Por isso, melhor se guarda o vôo de um pássaro  

Do que de um pássaro sem vôos.  

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,  

por isso se declara e declama um poema:  

Para guardá-lo:  

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:  

Guarde o que quer que guarda um poema:  

Por isso o lance do poema:  

Por guardar-se o que se quer guardar.  

 
Antonio Cícero 
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PINHEIRO, P.G.O.D. Busca de casos de tuberculose e o retardo ao diagnóstico da 

tuberculose: percepção dos gestores de saúde do município de João Pessoa. 2010. 118f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. 

 

RESUMO 

 

A detecção precoce dos casos de tuberculose (TB) e um tratamento eficaz são duas 

ferramentas poderosas para se obter êxitos no controle da TB. No entanto observa-se que além 

do abandono no tratamento, o retardo no diagnóstico de TB configura um dos grandes 

desafios a serem enfrentados pela gestão e trabalhadores de saúde na redução da incidência de 

TB no país. Não havendo o envolvimento dos gestores na organização do processo de 

trabalho das Equipes de Saúde da Família, o controle da TB pode ser fragilizado, 

principalmente pela deficiência na busca de casos de tuberculose, o que contribuirá para o 

retardo no diagnóstico da tuberculose. Esta pesquisa objetivou analisar a discursividade de 

gestores sobre as ações de busca de casos de tuberculose e a relação com o retardo ao 

diagnóstico da tuberculose no município de João Pessoa – PB. Teoricamente, este estudo está 

respaldado à luz da interface dos conceitos de vigilância da saúde e gestão em saúde, na 

perspectiva da integralidade e centrado na busca de casos de tuberculose. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que teve seu material empírico construído através de entrevistas gravadas 

no período de agosto e setembro de 2009, realizadas com 16 apoiadores matriciais. A análise 

foi realizada conforme a técnica de Análise de Discurso de linha francesa, sendo produzidas 

duas formações discursivas: 1) Fatores relacionados à busca de casos de tuberculose que 

concorrem para o Retardo do diagnóstico da TB e 2) Relação entre as dificuldades de 

realização de busca de casos de tuberculose e o modelo de gestão implantado no município de 

João Pessoa. O estudo revelou em relação à primeira formação discursiva que há falhas na 

organização dos serviços de saúde quanto ao percurso que o doente de TB realiza para obter o 

diagnóstico, que os gestores não conhecem o verdadeiro significado da busca ativa, 

contribuindo para que aconteça uma busca passiva de casos novos, e ainda a falta de 

planejamento de ações voltadas para a busca de casos de tuberculose. Em relação à segunda 

formação discursiva pode-se perceber que, dentro do plano estratégico de atenção à saúde do 

município de João Pessoa, os apoiadores matriciais gerenciam unidades integradas de saúde, 

entretanto, mesmo assumindo uma posição de gestor de saúde, os mesmos não se apresentam 

qualificados ou empenhados para tal função, revelando desconhecimento sobre ações de 

controle da tuberculose em seus vários aspectos. Os fatores apresentados pelos apoiadores 

como dificultadores do trabalho das equipes de saúde em realizar a busca de casos de 

tuberculose foram o preconceito dos usuários em relação a TB, a pouca participação da 

comunidade e a qualificação profissional. A percepção dos gestores de saúde sobre a 

importância da organização de ações para a realização de busca de casos de tuberculose vai de 

encontro ao sucesso de suas atividades gerenciais, sendo necessário para uma percepção 

eficaz, o entendimento dos gestores sobre o percurso que o doente de TB realiza para obter o 

diagnóstico, o que é a busca de casos novos, quem faz esta busca, se esta busca esta 

acontecendo de uma maneira ativa ou passiva, o planejamento de ações para a realização de 

busca de casos de tuberculose, como também conhecer estratégias de controle da tuberculose. 

É preciso, portanto, que a gestão repense a organização dos serviços nas unidades de saúde 

para que efetivamente possa influenciar as estatísticas de controle da tuberculose, através de 

caminhos de uma gestão centrada no enfoque da Vigilância da saúde, assegurando ações 

contrárias ao retardo do diagnóstico da tuberculose. 

 

Palavras-Chave: Tuberculose. Busca ativa. Gerência.   
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PINHEIRO, P. G. O. D. Surveillance of cases of tuberculosis and delayed diagnosis of 

tuberculosis: the perception of the health managers in the city of Joao Pessoa. 2010. 

150f. Dissertation (Masters on Nursing) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal 

da Paraíba, João Pessoa, 2010. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the discourse of managers on actions to search for cases of 

tuberculosis and its relationship with delayed diagnosis of tuberculosis in the city of 

João Pessoa - PB. Theoretically, this study is supported in light of the interface concepts of 

health monitoring and health management, seeking to integrate and focus the search for 

tuberculosis cases. This is a qualitative research, which had built its empirical 

material through interviews during August and September 2009, performed with 16 

supporters matrix. The analysis was performed according to the Analysis of Discourse 

French, and produced two discursive formations: 1) Factors related to the search for 

tuberculosis cases contributing to the delay of diagnosis of TB and 2) Relationship between 

the difficulties of making search of cases of tuberculosis and the management model 

implemented in the municipality of João Pessoa. The study revealed for the first discursive 

formation failures in the organization of health services on the route that carries the TB 

patient for diagnosis, the ignorance of managers about the true meaning of active search, 

contributing to happen for apassive search for new cases, and also the lack of planning of 

actions for the search for tuberculosis cases. Regarding the second discursive formation can 

be seen that, within the strategic plan for health care in the city of Joao Pessoa, supporters 

matrix manage integrated units of health, however, even assuming a position of manager of 

health, they were not have qualified or committed to this position, showing ignorance about 

the actions to control tuberculosis in its various aspects. The factors presented by supporters 

as hindering the work of health teams to conduct the search for tuberculosis cases, the low 

participation of the users in relation to TB, the little community involvement and professional 

qualification. Perception of health managers on the importance of organizing actions to carry 

outsearch of TB cases goes against the success of their management activities, being 

necessary for an effective perception, the understanding of managers over the course of the 

patient holds for TB diagnosis, which is the search for new cases, those who make this search, 

if this search is going one way active or passive, action planning to conduct search for cases 

of tuberculosis, also known as strategies to control tuberculosis.  It is therefore necessary that 

management rethink the organization of services in health facilities that can effectively 

influence the statistics of tuberculosis control, by way of a management centered approach to 

health surveillance, ensuring actions contrary retardation of tuberculosis diagnosis. 

  

Key-words: Tuberculosis, Active Search, Management  
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1 APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

 

O objeto deste estudo é a avaliação das ações de busca de casos de tuberculose e sua 

relação com o retardo ao diagnóstico da tuberculose no município de João Pessoa – PB, na 

percepção dos gestores. Para sua construção, fez-se necessária uma apropriação teórica, 

proporcionando um panorama mais amplo sobre a temática abordada: Epidemiologia da 

Tuberculose, a Tuberculose e suas políticas de controle e algumas considerações sobre a 

busca de casos de tuberculose. 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE: 

 

1.1.1 Tuberculose no Mundo  

 

Depois de mais de um século da identificação do bacilo Mycobacterium tuberculosis, 

agente causador da doença, e cerca de 50 anos após a descoberta de um tratamento 

medicamentoso específico e eficaz, a Tuberculose (TB) permanece como problema de 

relevância mundial, atingindo por volta de 2 bilhões de pessoas, ou seja, 100 milhões de casos 

registrados por ano em todo o planeta. A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que 8 

milhões de pessoas desenvolverão a doença e 2 milhões morrerão a cada ano, destes 350 mil 

associadas à contaminação pelo HIV, vírus causador da AIDS (LAVOR, 2008). 

Draúrio Barreira em sua palestra no Seminário Tuberculose e Comunicadores (2008) 

afirma que a cada 15 segundos uma pessoa morre vítima da tuberculose, e Hijjar (2006) alerta 

que até 2020, se não mudar o quadro, se terá nestes 20 anos à frente 200 milhões de pessoas 

infectadas e 50 milhões de óbitos. 

No correr do século XX a melhoria das condições de vida nos países industrializados e 

a introdução, a partir da década de 1940, de quimioterapia altamente eficaz, juntamente com o 

desenvolvimento de tecnologia para a operacionalização de programas de saúde pública, 

permitiram o controle da tuberculose no mundo desenvolvido. A introdução da quimioterapia 

nos países em desenvolvimento, na década de 1950, determinou expressiva queda na 

mortalidade por tuberculose, mas trouxe um impacto de menor importância na incidência e 

prevalência e no risco por infecção da tuberculose, pois nas regiões pobres do mundo os 

índices permaneceram elevados (YOUNG e WORMSER 1994).  

A OMS, em 1993, após declarar que a tuberculose encontrava-se em estado de 

emergência no mundo (BRASIL, 1999) iniciou a implementação de uma estratégia global de 
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controle da doença (NETTO et al, 1999), com intenções de enfrentar o recrudescimento da 

morbi-mortalidade causada pela tuberculose, que desde meados dos anos de 1980 vinha 

atingindo inclusive os países industrializados, onde anteriormente a doença era controlada 

(JAMISON 1993). 

Vários foram os fatores que estiveram envolvidos para a criação desta estratégia 

global: empobrecimento de grande parte da população mundial, advento da endemia do Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV), envelhecimento da população mundial, aumento dos 

índices de migrações internas e externas, aumento da prevalência de cepas Multi Drogas 

Resistentes (MDR). 

Arcêncio (2006) cita em seu trabalho que a estratégia global de controle à doença da 

tuberculose proposta pela OMS foi titulada pela referida organização como Estratégia DOTS 

(Directly Observed Treatment Short-course) e tem como prioridade o controle da tuberculose 

e o propósito de atingir 85% de sucesso de tratamento e 70% de detectação de casos e reduzir 

o abandono a menos de 5%. 

A estratégia DOTS ainda preconiza a adesão política por parte das autoridades 

governamentais, estabelecimento de uma rede laboratorial de baciloscopia, a garantia de 

medicação, um sistema de informação adequado e a oferta de tratamento supervisionado 

(FIOCRUZ, 2008). 

Palha (2007) aponta que, em 1998, o Brasil adotou inicialmente em 230 municípios a 

estratégia DOTS para o controle da tuberculose, tendo metas propostas internacionalmente 

pela OMS de atingir 85% das taxas de cura, 70% de detecção de casos e reduzir o abandono 

do tratamento em 5%. Hoje 315 municípios do Brasil adotam a estratégia DOTS. 

Mesmo a redução do número de casos de abandono sendo uma das prioridades da 

Estratégia DOTS, em entrevista para a Revista Prática (2006), Dr. Sidney Bombarda, diretor 

da Sociedade Paulista de Pneumologia, afirma que o abandono do tratamento ainda é um 

agravante da situação da Tuberculose, o qual além de perpetuar a cadeia de transmissão da 

doença, favorece o aparecimento da resistência medicamentosa e da multidrogarresistência, 

acarretando a necessidade de tratamentos mais onerosos e menos eficazes.  

Outro problema de relevância diz respeito ao retardo do diagnóstico da TB. Segundo 

Oliveira et al (2009) o Brasil apresentou uma taxa de detecção de casos de 73% em 2005. 

Apesar dos números mostrarem uma escala progressiva da detecção de casos de TB no Brasil, 

o país ainda tem dificuldades em diagnosticar precocemente os casos de tuberculose. Além 

disso, os números expressam a grande quantidade de casos que continuam sem detecção, 

transmitindo continuamente a doença a outras pessoas (DYE, 2003; WHO, 2005). 
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1.1.2 Tuberculose no Brasil 

 

Ainda que 1/3 da população mundial esteja infectada pelo bacilo de Koch (BK), 

Ruffino-Netto (2002) alerta que a Tuberculose é uma doença negligenciada. 

De acordo com Lavor (2008) no Brasil estima-se uma prevalência de 50 milhões de 

infectados, cerca de 111 mil casos novos e 6 mil óbitos anuais, com ênfase em 315 dos 5.564 

municípios brasileiros, que concentram 70 % dos casos. O percentual de casos por regiões no 

Brasil em 2006 apontam 46,37% concentram-se na região Sudeste, 28,46% na região 

Nordeste, 10,61% na região Sul, 9,27% no Norte e 4,74% na região Centro-Oeste (SINAN, 

2007).  

Em 2009, ocorreram 71.700 casos novos da doença, apresentando uma taxa de 

incidência de 37 por cada grupo de 100 mil habitantes (BRASIL, 2010). Outros dados 

relevantes apontam a tuberculose no Brasil como a 9ª causa de internações hospitalares no 

sistema público por doenças infecciosas; ocupando o 7º lugar em gastos com internações pelo 

SNS (Serviço Nacional de Saúde), e a 4ª posição como causa de mortalidade por doenças 

infecciosas (BRASIL, 2004). Estes números fazem o Brasil ser considerado pela OMS um dos 

países prioritários no controle da TB (Tuberculose), ocupando a 19º posição entre os 22 países 

responsáveis por 80% do total de casos de TB notificados no mundo (ISAÚDE, 2010).  

Arcêncio (2006) aponta que no Brasil o percentual de cura é de 72%, enqunato 12% é 

o percentual de abandono (alcançando em algumas capitais as taxas de 30% a 40%). É 

importante ressaltar que a OMS preconiza que os programas de TB tenham uma taxa de 

abandono inferior a 5% (VIEIRA, 2008). Observa-se, portanto, que os casos de abandono do 

tratamento vão além do estabelecido pela OMS.  

O Ministério da Saúde (2002) define a tuberculose como prioridade entre as políticas 

governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas para o 

alcance de seus objetivos. As ações para o controle da tuberculose no Brasil têm como meta 

diagnosticar pelo menos 90% dos casos esperados e curar no mínimo 85% dos casos 

diagnosticados. A expansão das ações de controle para 100% dos municípios foi definida no 

âmbito da Atenção Básica (AB), na qual gestores municipais e estaduais devem agir de forma 

planejada e articulada para garantir a implantação das ações de controle da TB que incluem o 

cumprimento da estratégia DOTS. 

No entanto, há desafios a este processo nos níveis da atenção à saúde e da organização 

social, como por exemplo: grande dimensão territorial do País, com diferenças regionais 

marcantes geográficas e culturais; insuficiências na formação de profissionais preparados para 
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enfrentar o problema; falta de incentivo a pesquisas operacionais para a solução de problemas 

encontrados nos serviços de saúde; participação tímida da mobilização social no controle da 

TB; falta de financiamento estável e regular do Programa de Controle da Tuberculose; falta de 

garantia a todos os cidadãos de acesso universal, integral e equânime aos serviços de saúde;  

Soma-se aos fatores mencionados um contexto de grande desigualdade social e de 

deficientes condições em que vivem grandes parcelas da nossa população. O controle da TB é 

um indicativo da qualidade da atenção à saúde, mas também da justiça social de um país 

(RODRIGUES et al, 2007). 

 

1.1.3 Tuberculose na Paraíba  

 

O Estado da Paraíba, com uma população estimada em 2008 de 3,7 milhões de 

habitantes (IBGE, 2008), apresenta uma cobertura do Programa de Controle da Tuberculose 

(PCT) e DOTS de 95%. Dos 223 municípios que compõem o Estado, 11 são considerados 

prioritários para a operacionalização das ações do Programa de Controle da Tuberculose 

elaborado pelo Ministério da Saúde. São eles: João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Campina 

Grande, Patos, Cajazeiras, Cabedelo, Sapé, Sousa, Pombal e Guarabira (LIMA, 2010). 

Foram notificados 1.002 casos de TB em 2008 em todo o Estado da Paraíba, 

representando uma taxa de incidência de 39,9/100.000hab. por todas as formas. Dos casos 

notificados em 2008, 35,8% foram curados, 7,3% abandonaram o tratamento e 2,2% foram a 

óbito (SINAN/NDE/SES/PB, 2008). 

A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (2008) aponta como algumas das 

potencialidades para o PCT os seguintes tópicos: reuniões periódicas para avaliar o Programa 

municipal de Controle da Tuberculose (PMCT); aquisição de microscópios e autoclaves 

repassados pelo Ministério da Saúde para implementar o diagnóstico bacteriológico; 

Descentralização do PCT para a atenção básica; curso de acolhimento e aconselhamento em 

tuberculose para profissionais dos municípios prioritários e gerências regionais de saúde, e 

outros.   

A Secretaria ainda ressalta que há fatores limitantes e recomendações para o sucesso 

do PCT na Paraíba, como por exemplo: não aceitação da doença por alguns pacientes de 

terceira idade, alcoolistas, usuários de drogas, entre outros; falta de aceitação de alguns 

profissionais ao atendimento de Tuberculose na Atenção Básica; números elevados de casos 

de TB descobertos em Hospitais de Emergência; incentivar uma maior mobilização social no 

Programa de Controle da Tuberculose; implantar o teste rápido do HIV para todos os 
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portadores de TB; indicar cultura e teste de sensibilidade nos pacientes de TB os quais no 

segundo mês de controle permanecem positivo; Realizar supervisões sistemáticas aos 

municípios para assegurar a sustentabilidade do DOTS; Implementar o controle de qualidade 

das baciloscopias de escarro (Controle de Qualidade) e Trabalhar em comunidades fechadas, 

principalmente presídios (PARAÍBA, 2008). 

 

1.1.4 Tuberculose no município de João Pessoa 

 

Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, João Pessoa possui 180 

Unidades de Saúde da Família que representam o universo de unidades prestadoras da 

Atenção Básica a Saúde (ABS), perfazendo uma cobertura de 84%. No ano de 2009 foram 

registrados em todas as unidades 399 casos de tuberculose de todas as formas, com uma taxa 

de casos novos com BK+ de 204 casos e uma taxa de retratamento de 86 casos (SMS, 2010). 

 

Tabela 01: Distribuição do contexto epidemiológico de casos de tuberculose notificados nos anos de 

2008 e 2009 em João Pessoa/PB.   

 

ANOS 2008 2009 

Nº de casos novos todas as formas 370 399 

Nº de casos novos BAAR+ 160 204 

Nº de retratamento  65 86 

Nº de casos novos com HIV+ 31 34 

Nº de casos novos com HIV realizado 169 248 

Fonte: SINAN/ DAS/ SMS/ 2010 

 

Em relação aos coeficientes de incidência da tuberculose no período de 2001 a 2008 

(Figura 01), observa-se que nos anos 2001, 2003, 2004, 2005 e 2007, o município apresentou 

coeficientes acima de 50 casos por 100.000 habitantes, valores superiores a média nacional.  
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Figura 01: Coeficiente de incidência de Tuberculose por todas as formas no município de João Pessoa 

- 2001/2008. 

Fonte: SINAN/DAS/SMS/2008 (dados parciais compreendendo o período de janeiro a agosto de 

2008) 

 

 

Quanto à situação de encerramento dos casos novos BK +, segundo coorte dos anos de 

2008 e 2009 (Tabela 02), verificam-se melhores percentuais de cura (53%) e abandono (11%) 

no ano de 2009, havendo também uma redução no registro de óbito neste período.  

 

Tabela 02: Distribuição percentual de casos novos de tuberculose BK+ notificados nos anos de 2008 e 

2009, segundo de desfecho terapêutico em João Pessoa/PB.   

 

Encerramento 

De casos novos com BK+ 

2008 

Nº 

2008 

% 

2009 

Nº 

2009 

% 

Cura 84 52 108 53 

Abandono 30 19 22 11 

Transferência 41 26 59 29 

Óbito por TB 3 2 2 1 

Óbitos com TB 0  3 1,4 

Não encerrados 1 0,6 8 4 

TOTAL de casos 159  202  

Fonte: SINAN/DAS/SMS/ 2010. 
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No que concerne ao coeficiente de incidência por TB, segundo forma clínica, sexo e 

faixa etária (Figura 02), observa-se predomínio de formas pulmonares, no sexo masculino, na 

faixa etária entre 20 a 49 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Coeficiente de Incidência de Tuberculose por 100.000 habitantes segundo forma clínica, 

sexo e faixa etária em João Pessoa, no ano de 2007. 

Fonte: SINAN/DAS/SMS/2008 

 

1.2 A TUBERCULOSE E SUAS POLÍTICAS DE CONTROLE: UM BREVE HISTÓRICO 

SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E A TUBERCULOSE E O 

COMPROMISSO POLÍTICO DA GESTÃO 

 

O século XVIII é marcado por intenso deslocamento de pessoas dentro de todo espaço 

habitável do planeta em decorrência de conquistas, guerras e comércio, proporcionando a 

disseminação de várias doenças pelo mundo uma delas, a Tuberculose. Neste mesmo século, 

com a Revolução Industrial e conseqüente êxodo rural e aglomeração nas cidades, as 

condições de moradia precárias fizeram com que a Tuberculose alcançasse proporções de 

epidemia, sendo chamada de Peste Branca. 

No século XIX, a Tuberculose, além de ser tema de obras literárias e artísticas, sob um 

viés romântico oposto à realidade, também passou a estar relacionada a problemas sociais, 

despertando a comunidade médica o interesse de sua cura.  

Nos primeiros anos do século XX, a saúde publica no Brasil estava voltada a 

destruição dos cortiços, pois os mesmos eram tidos como sinônimos de espaços de 

periculosidade em habitações populares. De acordo com Chalhoub (1996) as classes pobres 
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dos cortiços naquela época eram estigmatizadas como classes perigosas, não só no sentido de 

crimes e vícios, mas também representando um perigo de contágio.  

O autor expõe em seu livro Cidade Febril que houve o diagnóstico de que os hábitos 

de moradia nos cortiços eram nocivos à sociedade porque as habitações coletivas seriam focos 

de irradiação de epidemias, além de, naturalmente, terrenos férteis para a propagação de 

vícios de todos os tipos. A intervenção das autoridades públicas na destruição do cortiço foi 

então legitimada pela ideologia da higiene, difundida por médicos e engenheiros. A intenção 

da destruição dos cortiços era, portanto, uma ação de retomada da zona urbana, calcada no 

controle de doenças de caráter policiador e normativo.  

Como terapêutica para a Tuberculose prevaleceu, desde o século XIX, o tratamento 

higieno-dietético. Este tinha como pressuposto a cura espontânea do doente estava associada a 

condições favoráveis, traduzidas por uma boa alimentação e repouso, incorporando o clima 

das montanhas como um fator fundamental no tratamento. Sua indicação envolvia o 

isolamento dos pacientes viabilizada por meio da criação de sanatórios e preventórios 

(FERNANDES et al, 1993). 

A luta contra a Tuberculose foi institucionalizada no início do século XX em meio à 

vigência do modelo médico-sanitário, o qual enfatizava as ações educativas e marcava um 

período quando eram estabelecidas atividades que amparassem o modelo econômico 

agroexportador, assentado na monocultura cafeeira. Neste período, exigia-se do sistema de 

saúde, sobretudo, uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias 

exportáveis e a erradicação ou controle das doenças prejudiciais à exportação (MENDES, 

1996).  

De acordo com Fernandes et al (1993), no Brasil, ao longo do século XX, a 

formulação e implementação das políticas de controle da Tuberculose foram assumidas por 

instituições estatais e filantrópicas que atuaram, de forma diferenciada, no decorrer do 

período. Nas duas primeiras décadas, as instituições filantrópicas tiveram papel relevante na 

difusão e aplicação das idéias preconizadas para o combate à Tuberculose. Destacou-se, no 

Rio de Janeiro, a Liga Brasileira contra a Tuberculose, fundada em 1900, como resultado de 

um movimento de médicos e intelectuais convencidos a não omitirem-se no combate à doença 

que causava tão alta mortalidade, principalmente na então capital federal.  

A Liga, até 1907, criou dois dispensários e desenvolveu um intensivo trabalho de 

propaganda sobre o problema da tuberculose e os meios para minimizá-lo. Nesse sentido, em 

1913, passou a publicar sistematicamente uma revista, e em 1921, iniciou a publicação do 

Almanaque. No ano de 1927, criou-se o Preventório Rainha Dona Amélia, destinado aos 
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filhos de tuberculosos. Em vários estados brasileiros criaram-se também ligas contra a 

Tuberculose que foram, durante esse período, as únicas instituições que implementaram uma 

política de combate à doença. 

Ainda na década de 1920, com o acontecimento da Reforma Carlos Chagas, foi criado 

o Departamento Nacional de Saúde Pública, dando início a uma fase de maior intervenção do 

Estado de combate a Tuberculose, com a criação da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, 

cuja prioridade era a descoberta do tratamento adequado dos doentes por meio de ações como 

isolamento domiciliar, educação profilática e higiênica das pessoas com TB, visita domiciliar 

( desinfecção de casas e objetos) e visita aos estabelecimentos hospitalares, fábricas e escolas 

(NASCIMENTO, 2005).  

No contexto da década de 1930, consolidou-se a incorporação institucional de novas 

tecnologias, como a vacina BCG oral, a baciloscopia, a abreugrafia, o pneumotórax e outras 

cirurgias torácicas. Nesse período, ocorreu também o início da especialização acadêmica em 

tisiologia, em que se destacou o curso organizado por Clementino Fraga na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. Tiveram papel fundamental na difusão e produção de 

conhecimentos acerca da tuberculose o Instituto Brasileiro para a Investigação da 

Tuberculose, criado em 1927, na Bahia, e, no que diz respeito à produção da vacina BCG, a 

Fundação Ataulpho de Paiva, originariamente Liga Brasileira Contra a Tuberculose 

(FERNANDES et al., 1993). 

Ruffino-Netto (2002) aponta que, em 1941, foi criado o Serviço Nacional de 

Tuberculose com a função de estudar os problemas relativos à doença e ao desenvolvimento 

de ações profiláticas e assistenciais. Em 1946, no decorrer do governo Dutra, durante a fase 

de elaboração da nova Constituição, foi sancionado o decreto-lei nº 9387/46, que instituiu a 

Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), objetivando coordenar as atividades de 

controle da TB, descentralizar os serviços de controle e efetuar a abreugrafia em populações 

selecionadas (SÁ et al, 2005).  

A descoberta da quimioterapia antibiótica específica, a partir da década de 1940, 

alteraria mundialmente, de forma bastante radical, o perfil epidemiológico, a ação 

institucional e o conhecimento científico em relação à tuberculose, além de repercutir nas 

representações sobre a doença. Com a comprovação da eficácia destes quimioterápicos na 

cura da tuberculose, alcançada ao longo das décadas de 1950 e 1960, o tratamento passou a 

ser primordialmente ambulatorial, tornando desnecessária, em sua maioria, a internação do 

paciente. Como conseqüência, nas décadas seguintes foram, paulatinamente, sendo 
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desativados os sanatórios e a grande maioria dos hospitais destinados à Tuberculose.  

(FERNANDES et al, 1993). 

Conforme Ruffino-Neto (1999), a partir da década de 1960 começa efetivamente a 

utilização de esquemas terapêuticos padronizados. Em 1964, utilizava-se o esquema padrão de 

18 meses de duração: Estreptomicina (SM), Isoniazida (INH), Ácido Para-amino-salicílico 

(PAS) (SM+INH+PAS). Em 1965, o esquema terapêutico foi reduzido para 12 meses. 

Com a crise econômica da década de 1970, o Brasil vivenciou uma deteriorização dos 

níveis de saúde. O quadro apresentava elevadas taxas de mortalidade infantil e desnutrição, 

como também de doenças infecto-contagiosas, conjugadas às doenças crônicas-degenerativas. 

A Tuberculose retornara com significância nacional e, aliada à crise sanitária vivenciada nesse 

período, ocasionou uma situação de ―mal-estar social‖ (GOMES, 2007).  

Nessa década, foram implantadas as coordenações estaduais do Programa de Controle 

da Tuberculose, colaborando o Governo Federal com recursos humanos e financeiros. O PCT, 

no âmbito nacional, assessorava o planejamento e a capacitação de recursos humanos através 

dos treinamentos em todos os níveis, implantando, supervisionando e avaliando o 

desempenho das ações desenvolvidas nos Estados (LIMA, 2005).  

Ainda na década de 1970, destaca-se a criação da Divisão Nacional de Tuberculose 

(DNT), em substituição ao Serviço Nacional de Tuberculose. Neste mesmo momento, iniciou-

se a implementação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), contido no II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), viabilizado em 1975 pelo então Presidente da 

República Ernesto Geisel.  

De acordo com Ruffino-Neto (1999), na década de 1980 acontece a descentralização 

das ações de controle da tuberculose para as Secretarias Estaduais de Saúde. A 

descentralização para o nível estadual permitiu uma redução do gasto de 100 milhões de 

dólares por ano, para 60 milhões. O autor ainda destaca o surgimento de novas estratégias 

para a organização dos serviços de saúde, como os AIS (Ações integradas de Saúde) e o 

SUDS (Serviço Único e Descentralizado de Saúde) e finalmente o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em 1986, foi criado o Centro de Referência Hélio Fraga, em Curicica-RJ, com a 

finalidade de dar suporte técnico-científico à Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária 

(DNPS) e à Campanha Nacional Contra a Tuberculose. 

Em 1990, a DNPS transforma-se em Coordenação Nacional de Pneumologia Sanitária 

(CNPS), vinculada à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e CNCT (extinta pelo 

presidente Fernando Collor de Mello). Neste cenário, houve uma desestruturação do PCT no 

âmbito federal que enfraqueceu as coordenações estaduais, ocasionando a diminuição dos 
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recursos financeiros, redução das supervisões do programa, a disseminação da AIDS, a queda 

da cobertura, a diminuição da busca ativa de casos novos, o agravamento dos resultados de 

tratamento e o aumento do abandono (RUFFINO-NETTO, 1999). 

Durante este período, as medicações contra a tuberculose não estavam disponíveis em 

todo país e a formação das equipes de saúde que trabalhavam na comunidade foram 

desestruturadas, não havendo mais integração entre os níveis de atenção dos sistemas de 

saúde. Os municípios assumiram o PCT, as ações de busca ativa eram pouco incorporadas na 

rotina dos serviços de saúde, permanecendo programas verticais e equipes especializadas 

(RUFFINO-NETTO e VILLA, 2006).   

Como conseqüência do caos instalado pela situação da tuberculose no mundo, a OMS, 

em 1993, declarou o estado de emergência da tuberculose e, no Brasil, foi elaborado pelo 

Ministério da Saúde o Plano Emergencial para o controle da doença que, efetivamente, foi 

implantado a partir de 1996. Este plano tinha como objetivo aumentar a efetividade das ações 

de controle da doença por meio da implementação de atividades específicas em 230 

municípios prioritários, onde se concentravam 75% dos casos estimados para o país.  

A meta era diminuir a transmissão do bacilo na população até o ano 1998, sendo a 

escolha dos municípios baseada em critérios de magnitude epidemiológica da TB e da AIDS, 

tamanho da população, assim como em informações operacionais (RUFFINO-NETTO, 2000). 

De acordo com Villa (2008), neste momento a OMS propõe também para o controle da 

doença o Tratamento Diretamente Observado (DOTS) como estratégia para atingir 85% de 

cura, 70% de detecção de casos e reduzir o abandono ao tratamento em 5%. 

No ano de 1998, em virtude da polêmica gerada pela calamidade da situação 

epidemiológica da tuberculose no mundo, o Conselho Nacional de Saúde, através da 

Resolução 284, passou a considerar a TB como um problema prioritário de saúde pública no 

Brasil, estabelecendo uma nova estratégia para controle da doença no país: o Plano Nacional 

de Controle da Tuberculose (PNCT). O referido plano apresentava as seguintes diretrizes 

gerais: 1) o Ministério da Saúde como responsável pelo estabelecimento das normas; 2) a 

aquisição e abastecimento de medicamentos; 3) referência laboratorial e de tratamento; 4) 

coordenação do sistema de informações; 5) apoio aos Estados e Municípios; e 6) articulação 

intersetorial, visando maximizar os resultados das políticas públicas (BRASIL, 2002; 

RUFFINO-NETTO, 1999).  

No ano de 2001, é lançado um novo Plano de Controle da Tuberculose no Brasil, o 

―Plano Estratégico para Implementação do Plano de Controle da Tuberculose‖. Este plano 
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continha estratégias que contemplavam o período de 2001 a 2005 e contavam com o aporte da 

Estratégia do Programa Saúde da Família para executá-las.  

O plano citado apresentava estratégias que envolviam as seguintes ações: 

implantação/implementação do bônus para todos os municípios que tivessem Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), desenvolvimento de ações de controle da TB; identificação de áreas 

prioritárias em municípios com mais de um milhão de habitantes; capacitação de Equipes de 

Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS); ampliação da cobertura 

para 70% da população brasileira; treinamento para gerenciamento e supervisão, 

principalmente em serviço, através de visitas de supervisão, durante o período de 

implantação; priorização do Tratamento Supervisionado (TS); manutenção da educação 

permanente das ESF e ACS para a universalização das ações de controle da doença; estímulo 

à adesão municipal ao PCT; utilização do TS ou do Tratamento Diretamente Observado 

(BRASIL, 2000).  

Dentre as várias estratégias para ampliar o PNCT a todos os municípios brasileiros 

estão a expansão e consolidação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e do 

Programa de Saúde da Família, em parceria com as prefeituras (BRASIL, 2002). Esta 

expansão dar-se-á, portanto, no nível de atenção básica, na qual os gestores municipais, 

juntamente com o gestor estadual deverão agir de forma planejada e articulada para garantir a 

implantação das seguintes  ações de controle da tuberculose: estruturação da rede de serviços 

de saúde para a identificação de sintomáticos respiratórios; organização da rede laboratorial 

para diagnóstico e controle dos casos; garantia de acesso ao tratamento supervisionado e/ou 

auto-administrado dos casos; proteção dos sadios e alimentação e análise das bases de dados 

para tomada de decisão (BRASIL, 2002).  

Segundo Silva (2006) o fortalecimento das ações no nível de atenção primária, 

sobretudo com a incorporação de atividades de prevenção e controle da tuberculose a 

Estratégia Saúde da Família, prevê a ampliação da cobertura e melhora qualitativa das ações 

do PNCT. A importância de se horizontalizar o combate à tuberculose estendendo-o a ESF 

deve-se ao fato de ela oferecer uma maior oportunidade de diagnóstico e tratamento para a 

comunidade, facilitando o acesso, em seus diferentes aspectos. Portanto, a ESF tem uma 

valiosa parcela de responsabilidade no controle da tuberculose, devendo desempenhar as 

atividades que foram estabelecidas pelo PNCT apresentadas no quadro a seguir: 
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RESPONSABILIDADES ATIVIDADES 

Busca ativa de casos 
Identificação de Sintomáticos Respiratórios 

(SR) 

Notificação de casos Notificação de casos 

Diagnóstico clínico de casos e por meio de 

BK 
Exame clínico de SR e comunicantes 

Acesso a exames para diagnóstico e controle: 

laboratorial e radiológico 

Realização ou referência para baciloscopia 

Realização ou referência para exame 

radiológico em SR com baciloscopias 

negativas (BK -) 

Cadastramento dos portadores 
Alimentação e análise dos sistemas de 

informação 

Tratamento dos casos BK+ (supervisionado) 

Tratamento supervisionado dos casos BK+ 

Fornecimento de medicamentos 

Atendimentos às intercorrências 

Busca de faltosos 

Medidas preventivas 

Vacinação com BCG 

Pesquisa de comunicantes 

Quimioprofilaxia 

Ações educativas 

Quadro 01: Responsabilidades e atividades das ESF no controle da TB. 

Fonte: BRASIL, 2002.  

 

1.3 A IMPORTÂNCIA DA BUSCA DE CASOS DE TUBERCULOSE 

 

A busca de casos de tuberculose faz parte das atribuições dos profissionais de saúde 

no que diz respeito às atividades de controle da Tuberculose da rede básica e da Estratégia 

Saúde da Família na comunidade e no atendimento das Unidades de Saúde (US). Portanto, 

quanto mais equipes de profissionais da AB forem capacitadas a desenvolver as ações de 

controle da tuberculose, mais abrangente poderá ser a procura de casos de tuberculose nos 

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

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

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

De acordo com o Manual Técnico para o Controle da Tuberculose (BRASIL, 2002), a 

busca ativa de casos deve ser realizada tendo como alvo os sintomáticos respiratórios (SR), 

contatos de casos de Tuberculose e as populações de maior risco de adoecimento. O 

Ministério da Saúde (2002) define como ―Sintomático Respiratório‖ toda pessoa maior de 15 
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anos que procuram os serviços de saúde por qualquer motivo e apresentam queixas de tosse e 

expectoração por três semanas ou mais, devendo ser procurado entre esses o doente com 

tuberculose bacilífira, o qual representa a fonte de infecção para outros indivíduos. 

Os contatos de casos de tuberculose são representados por toda pessoa, parente ou não, 

que coabita com um doente de tuberculose. Já as populações de maior risco de adoecimento 

são aquelas que residem em comunidades fechadas (presídios, manicômios, abrigos e asilos), 

os indivíduos etilistas, usuários de drogas, mendigos, imunodeprimidos por uso de 

medicamentos ou por doenças imunossupressoras (aids, diabetes) e ainda os trabalhadores em 

situações especiais que mantêm contato próximo com doente com TB pulmonar bacilífera 

(BRASIL, 2002). 

O Manual de Normas (2002) do PNCT apresenta recomendações para a 

operacionalização da busca de casos de tuberculose nos serviços de saúde e na comunidade, 

entretanto observa-se que ainda prevalece a busca de casos de forma passiva e não ativa. A 

busca passiva é a detecção de casos de tuberculose entre as pessoas que procuram os serviços 

com sintomas respiratórios (CAMINERO, 2003). Para o mesmo autor, a busca ativa seria a 

detecção de casos na comunidade e em populações de risco. 

Em grande parte, a estratégia de busca ativa que acontece na comunidade é de forma 

pontual ou em demandas específicas (asilos, manicômios, presídios etc.) e nas Unidades de 

Atenção Básica, de forma eventual, quando acontecem campanhas nacionais ou mundiais. A 

busca ativa de SR e contatos, no entanto, deveria ser uma atitude permanente e incorporada à 

rotina de atividades de todos os membros das equipes de saúde (BRASIL, 2000 b).  

Segundo Muniz et al (2004), ressalta que uma das prioridades do PNCT 2001-2005 é o 

diagnostico precoce da doença. A autora afirma que muitos dos casos de tuberculose não 

estão sendo diagnosticados, por falta de acesso aos serviços de saúde ou devido ao fato de os 

profissionais de saúde não estarem atentos aos SR.  

Na opinião de Norris et al (2006) nem sempre o retardo no diagnóstico e o início do 

tratamento decorrem da dificuldade ao acesso, mas também podem estar relacionados a 

aspectos culturais, por isso a importância de se realizar a busca ativa no caso da TB, pois 

desta maneira independente de cultura ou acesso a ida ao território irá contemplar uma maior 

abrangência de detecção de casos novos.  

Neste ponto destaca-se a relevante participação do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) e sua relação com a comunidade. Segundo Lima e Moura (2005) o Agente 

Comunitário foi pensado para ser mediador e articulador entre o serviço e a comunidade. Na 

definição de competências para os ACS, o Ministério da Saúde (2000b) aponta as seguintes 
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atividades: o trabalho em equipe, as visitas domiciliares, o planejamento das ações de saúde, a 

promoção de saúde, a prevenção e o monitoramento de grupos específicos, a prevenção e o 

monitoramento das doenças prevalentes e o acompanhamento e a avaliação das ações de 

saúde. 

Destaca-se também para o sucesso da busca de casos de tuberculose, o modo como se 

organizam os serviços de saúde para propiciar essa ação. Para Muniz et al (2004), a 

organização dos serviços de saúde desperta uma série de reflexões acerca da assistência 

prestada, pois onde já existe oferta de serviços de saúde organizados na lógica da atenção 

médica curativa a introdução de novas estratégias de trabalho implica repensar o modelo de 

assistência, remodelar o ―velho‖ e construir o ―novo‖. Na opinião da autora nem sempre esta 

tarefa é fácil, pois exige uma desconstrução do trabalho produzido e disposição para o 

´´fazer`` diferente. 

Outro ponto importante para que aconteça de fato a implementação da busca de casos 

da tuberculose está relacionado à sensibilização de todos os funcionários da unidade de saúde 

para esta atividade, sendo de fundamental importância para que aconteça esta sensibilização a 

capacitação destes profissionais por meio de materiais específicos para treinamentos 

fornecidos pelo PCT estadual. Segundo Santos (2007) os encontros de capacitação dos 

funcionários com a coordenação do PCT possibilitam uma aproximação maior dos 

profissionais da rede com o PCT, sendo detectados algumas vezes por parte dos 

coordenadores o despreparo de certos profissionais, estigmas e preconceitos relacionados à 

tuberculose e variedades de comportamentos frente às diversas situações que se apresentam.  

Entretanto, para que esta capacitação e a organização dos serviços venham a favorecer 

a busca de casos de tuberculose é necessário que haja envolvimento do compromisso político. 

Para Villa et al (2008), o componente compromisso político relaciona-se à capacidade dos 

gestores em prover e articular recursos de informação e conhecimento, recursos organizativos, 

políticos e financeiros em função do tempo e de prioridades identificadas. Organizar serviços 

para a atenção à TB implica em disponibilizar elementos estruturais (capacitação das equipes, 

insumos e rede laboratorial para realização de exames diagnóstico, provimento e 

abastecimento regular de medicamentos) na perspectiva de aperfeiçoar o processo de trabalho 

e o desenvolvimento das competências individuais e institucionais.  

Considera-se, portanto, a qualidade da Gestão em Saúde como um importante 

elemento para o controle da TB. Pode-se afirmar que, não havendo o envolvimento dos 

gestores na organização do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família, o controle 
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da TB pode ser fragilizado, principalmente pela deficiência na busca de casos de tuberculose, 

o que irá contribuir para o Retardo no Diagnóstico da Tuberculose. 

Sendo, esta falta de percepção gerencial para o controle da TB apontada como mais 

um dos fatores que compõem a rede de obstáculos ao sucesso do combate a TB, obstáculos 

estes que fazem parte da história de países em desenvolvimento, como o Brasil, os quais 

sofrem não só com a falta de acesso ou despreparo dos serviços de saúde, mas também com as 

conseqüências da desigualdade social, atreladas a falta de educação, moradia e vontade 

política dos governantes em investir e apoiar o gerenciamento de ações do controle da TB. 

Diante das considerações apresentadas, este estudo tem como propósito contribuir com 

os gestores no planejamento, organização e gerenciamento de ações voltadas para o 

diagnóstico precoce e tratamento de TB em serviços de atenção básica. Nessa perspectiva, o 

seu objeto de investigação trata da avaliação, segundo a discursividade dos gestores que 

atuam na atenção básica de saúde no município de João Pessoa-PB, sobre a relação entre as 

ações de busca de casos de tuberculose e o retardo ao diagnóstico da Tuberculose.  
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2 DELINEAMENTO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

2.1 O RETARDO DO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE: ESTADO DA ARTE 

 

A detecção precoce dos casos de tuberculose e um tratamento eficaz são duas 

ferramentas poderosas para se obter êxitos no controle da TB. No entanto, observa-se que 

além do abandono no tratamento, o retardo no diagnóstico de TB configura-se um dos grandes 

desafios a serem enfrentados pela gestão e trabalhadores de saúde na redução da incidência de 

TB no país.  

Um importante componente nesse processo é a detecção precoce da tuberculose, sendo 

o principal papel deste a redução da transmissão da infecção à sociedade, pois estima-se que 

uma única pessoa contaminada com TB não diagnosticada e ,portanto, não tratada pode 

infectar entre dez e quinze pessoas a cada ano, sendo, então, importante a existência de 

métodos eficazes de identificação precoce dos casos e tratamento imediato (MIFNANGA et 

al, 2008). 

Para que estes métodos sejam, eficazes faz-se necessário compreender os fatores que 

contribuem para o diagnóstico tardio do doente de TB. Alguns estudos realizados mencionam 

a existência de dois fatores fundamentais que retardam o diagnóstico de TB, o primeiro 

relacionado ao usuário suspeito de TB e o segundo ao sistema de saúde. 

Em relação ao usuário suspeito de TB tem-se a demora da procura ao serviço de saúde, 

definido como o tempo a partir do aparecimento dos primeiros sintomas da tuberculose e a 

primeira visita formal a qualquer estabelecimento de saúde. Outro fator importante relaciona-

se à demora do sistema de saúde, entendido como o intervalo de tempo entre a primeira 

consulta em qualquer unidade de saúde e a data do diagnóstico. Nesse processo pode ainda 

existir tanto o atraso do paciente quanto o atraso no diagnóstico do sistema de saúde, 

denominado como atraso total (LONG et al, 1999; MIFNANGA et al, 2008; BASNET et al, 

2009). 

No entanto, ainda não existe um consenso acerca do tempo que pode ser considerado 

como atraso no diagnóstico de TB. Estudos realizados apontam diferentes números: em 

relação ao atraso do doente de TB, há variações de 30 a 162 dias e, quanto ao sistema de 

saúde, entre 02 e 18 dias (MIFNANGA et al, 2008; WANDEWALO, 2000; BASNET et al, 

2009). 

Em uma pesquisa realizada para avaliar os fatores de risco em decorrência do atraso 

no início do tratamento da TB pulmonar em Recife, os autores Santos et al (2005) indicam 
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que algumas literaturas determinam retardo em um período de 30, 60 dias e até 4 meses antes 

do início do tratamento. Neste estudo constatou-se que 62% dos pacientes tiveram um atraso 

de mais de 60 dias até o início do tratamento. 

Long et al (1999) alerta que longos atrasos podem trazer danos aos usuários, suas 

famílias, a sociedade e o controle da TB. Em sua pesquisa o referido autor aponta que o 

programa de TB, no país onde a pesquisa aconteceu, recomenda que uma pessoa com tosse de 

duração superior a três semanas deve ter um exame de escarro para o diagnóstico precoce e 

tratamento da tuberculose. Entretanto a pesquisa revelou que o atraso médio total para 

homens e mulheres foi em torno de 12 semanas, o que segundo os autores é inaceitável. Os 

autores ainda apontam que em países como Malásia, África do Sul, Coréia e Austrália o atraso 

total desde o primeiro sintoma até o diagnóstico foi de 8 a 12 semanas. 

Para Jamal et al (2007), um dos problemas que afetam diretamente a eficácia do 

acesso à saúde é a forma de organização dos serviços de saúde. É importante entender como 

os doentes utilizam o sistema de saúde e como este influencia o desenvolvimento de 

programas de controle à TB (ASBROEK et al, 2008).  

O fato de os indivíduos infectados não terem acesso aos serviços de saúde contribui 

para que muitos casos não sejam diagnosticados, constituindo uma desigualdade em saúde. A 

deterioração do serviço público de saúde vem resultando em dificuldades de acesso à saúde e 

falhas na distribuição de fármacos anti-tuberculose e recursos humanos treinados para o 

diagnóstico, notificação e acompanhamento do paciente com TB, configurando obstáculos 

para o controle da doença (SCATENA et al, 2008). 

Em pesquisa realizada por Scatena et al (2008) para analisar as dificuldades de acesso 

a serviços de saúde para diagnóstico da tuberculose em municípios do Brasil constatou-se que 

a forma de organização da atenção à TB – seja Programa de Saúde da Família (PSF) ou 

ambulatório - não foi um fator que ampliou o acesso ao diagnóstico, uma vez que os dois 

municípios estudados da região Nordeste (Campina Grande e Feira de Santana) apresentavam 

alta cobertura de PSF e desempenho insatisfatório para o acesso.  

Já o município de Ribeirão Preto (Sudeste) cuja organização da atenção à TB é em 

ambulatórios regionalizados, apresentou melhor desempenho que todos os demais municípios 

estudados. Na conclusão de sua pesquisa Scatena et al (2008) afirma que a descentralização 

das ações de TB para o PSF não apresenta desempenho satisfatório para o acesso ao 

diagnóstico. Portanto, a forma de organização da atenção a TB não foi, em sua pesquisa, um 

fator determinante para garantia de acesso ao diagnóstico precoce da TB.  
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Outro estudo avaliou o acesso às ações de controle da tuberculose no contexto das 

Equipes de Saúde da Família em relação a ampliação da realização de baciloscopia para a 

rede de serviços de saúde. Neste caso, foi observado que há uma insuficiência na oferta do 

procedimento de coleta de escarro pelas ESF no município estudado, além de exigir o 

deslocamento dos casos suspeitos ou em tratamento para outros serviços, transferindo a 

responsabilidade para o doente de proceder à coleta e encarregá-los de levar o material ao 

local estabelecido.  

Dessa forma, coloca-se em risco a ação planejada, sendo este, indicativo de 

deficiências organizacionais (previsão de insumos e capacitação insuficiente dos profissionais 

para realização do procedimento) que repercute no desempenho das ESF. Logo, evidencia-se 

que apesar da agilidade em se conseguir uma consulta médica, o diagnóstico e controle dos 

casos de TB podem ser prejudicados frente às dificuldades de acesso ao exame 

(MARCOLINO et al, 2009). 

O retardo do diagnóstico e do início do tratamento são reflexos claros das deficiências 

no sistema de saúde, o que pode ser evitado com intervenções de forma significativa para 

aumentar a detecção precoce de casos nas comunidades e nos serviços de saúde. Nas 

comunidades, as intervenções podem estar ligadas a mudanças de práticas de comportamentos 

em relação a saúde e conhecimento dos sintomas e da transmissão da tuberculose.  

Dentro dos serviços de saúde, é necessária a reestruturação das formas de controlar os 

sintomáticos respiratórios reduzindo o número de pacientes fadados a desaparecer ou a não 

aderir à realização dos exames necessários para o diagnóstico (MIFNANGA et al, 2008). 

Além disso, há uma necessidade de qualificar os profissionais do PSF para a identificação de 

sintomáticos respiratórios e melhoria da organização dos serviços de saúde (SANTOS et al, 

2005). 

Apesar do diagnóstico de casos de TB pulmonar ser relativamente simples e necessitar 

de exames pouco sofisticados (radiografia de tórax e exame de escarro), e dos esforços do 

PNCT em capacitar os profissionais da atenção básica dos municípios para o correto diagnós-

tico e tratamento da doença, verifica-se que grande parte dos casos de TB é diagnosticada em 

hospitais. Em 2001, no estado de São Paulo, aproximadamente um terço dos casos foram 

diagnosticados durante a internação hospitalar, e, no município de São Paulo, 58% dos casos 

foram diagnosticados em hospitais ou em prontos-socorros. É importante ressaltar que parte 

dos casos de TB se apresentava com formas clínicas graves (PERRECHI e RIBEIRO, 2009).  

De acordo com Perrechi e Ribeiro (2009), muitos sujeitos de sua pesquisa (41%) 

relataram ter procurado atendimento prévio em serviços ambulatoriais e 48% foram 
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internados para elucidação diagnóstica. Como a maioria desses pacientes tem acometimento 

pulmonar, os autores concluem que a rede de atendimento ambulatorial é falha, mesmo para 

solicitação de exames simples, como a radiografia de tórax e a pesquisa Bacilo Álcool Ácido 

Resistente (BAAR) no escarro. Previamente à internação, somente 57,9% dos pacientes 

relataram ter realizado exame de escarro.  

Na opinião de Mendes (2002) um dos indicadores mais potentes para medir a 

qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS) é o percentual de internações hospitalares por 

condições sensíveis à atenção ambulatorial, o indicador de morbidade hospitalar. De acordo 

com Arcêncio et al (2007), a hospitalização pode ser usada para documentar barreiras 

potenciais à atenção ambulatorial, avaliar o desempenho da APS e identificar possíveis 

deficiências na qualidade da assistência em pontos de atenção primária.  

A demora em receber uma assistência efetiva na APS pode resultar em admissões 

hospitalares desnecessárias. O referido autor revela que no ano de 2004 observaram-se 4.859 

internações por tuberculose pulmonar no Estado de São Paulo, sendo o diagnóstico precoce 

um ponto fundamental na identificação do quadro de TB, a fim de amenizar este número. Faz-

se, portanto, necessário uma Atenção Primária à Saúde que seja capaz de contemplar tais 

ações. 

Observa-se, portanto com estes dados que podem estar ocorrendo falhas nos serviços 

de saúde da atenção básica (AB) em oferecer um diagnóstico precoce para a TB, uma vez que 

as internações por TB pulmonar podem estar relacionadas à debilidade do doente devido ao 

agravamento da doença em função da demora do diagnóstico pelo despreparo das equipes 

para o diagnóstico precoce do doente, que fazem como resultado deste despreparo referência 

destes doentes para os hospitais. Ocasionando como conseqüências negativas deste retardo do 

diagnóstico não só o custo elevado para o tratamento, devido à internação hospitalar, mas 

também um prolongamento do tempo de transmissão da doença e um aumento de pessoas 

infectadas pelo indivíduo doente.  

Diante do exposto, e levando em conta a importância da detecção precoce de casos de 

tuberculose para o controle da doença, a questão norteadora desta pesquisa é: qual o discurso 

que os gestores de saúde apresentam a respeito da busca de casos de tuberculose e sua relação 

com retardo do diagnóstico?  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a discursividade de gestores sobre as ações de busca de casos de tuberculose e a 

relação com o retardo ao diagnóstico da tuberculose no município de João Pessoa – PB. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a organização das ações de controle à tuberculose na atenção básica; 

 Identificar a organização das ações de busca de casos de tuberculose na atenção básica; 

 Identificar os principais fatores envolvidos no retardo ao diagnóstico da TB. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

Teoricamente esta pesquisa está respaldada à luz da interface dos conceitos de 

vigilância da saúde e gestão em saúde, na perspectiva da integralidade e centrado na busca de 

casos de tuberculose. 

 

4.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E O TERRITÓRIO 

 

A Atenção Básica, como primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde, 

caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo que abrange a 

promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e visa à manutenção da saúde. Deve ser desenvolvida por equipes 

multiprofissionais, de maneira a desenvolver responsabilidade sanitária sobre as diferentes 

comunidades adscritas a territórios bem delimitados, considerarando suas características 

sócio-culturais e dinamicidade, para , de maneira programada, organizar atividades voltadas 

ao cuidado longitudinal das famílias da comunidade (BRASIL, 2008b).  

É neste sentido que a Política Nacional de Atenção Básica, publicada em março de 

2006, elege o atendimento integral à saúde da população de territórios delimitados como 

objeto de atuação dos profissionais das unidades de saúde, apresentando-se como espaço 

privilegiado para o exercício de práticas de vigilância em saúde.  

A análise da situação de saúde das áreas de abrangência das unidades básicas permite 

a identificação de problemas de saúde, seus possíveis determinantes e condicionantes, 

conhecimento essencial para o planejamento e execução de ações articuladas de proteção, 

promoção e recuperação da saúde, além de prevenção contra riscos e agravos. A identificação 

de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na dinâmica que compõem 

o território onde vive a população é uma das tarefas fundamentais do processo de trabalho das 

equipes de atenção básica (TEIXEIRA e VILASBÔAS, 2008).  

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) assumiu a integração entre a atenção 

básica e a vigilância em saúde como prioridade político-institucional descrita em seu Plano 

Anual de Trabalho de 2008 (TEIXEIRA e VILASBÔAS, 2008). Exigindo o planejamento da 

integração nos âmbitos estadual, regional e municipal para se tornar efetiva. Neste sentido, a 

Secretaria de Vigilância em Saúde e o Departamento de Atenção Básica apresentaram um 

documento intitulado ―Diretrizes para a integração entre a Atenção Básica e Vigilância em 

Saúde‖, elaborados por Carmen Fontes Teixeira e Ana Luiza Queiroz Vilasbôas, resultante da 
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discussão com as demais esferas de governo, com o fito de orientar a elaboração de 

instrumentos norteadores dessa política.  

O objetivo da apresentação dessas diretrizes era contribuir decisivamente para a 

organização do trabalho dos profissionais que desenvolvem ações de vigilância no espaço da 

atenção básica. Tal documento apresentou como eixo orientador para a elaboração da 

proposta a Integralidade do Cuidado, a partir da qual foram definidas sete diretrizes que 

orientam as ações, de caráter operacional, a serem planejadas e pactuadas localmente, são 

elas: Organização do Processo de Trabalho; Promoção da saúde; Território integrado entre 

atenção básica e Vigilância em saúde; Planejamento e Programação; Participação e Controle 

Social; Educação Permanente em saúde e Monitoramento e Avaliação (TEIXEIRA e 

VILASBÔAS, 2008).  

O diagnóstico da tuberculose, bem como o tratamento supervisionado desta doença 

nas Unidades Básicas de Saúde, são exemplos tidos como pioneiros na integração entre a 

Atenção Básica e Vigilância em Saúde. A integração das ações visa, sobretudo, a apropriação 

das metodologias específicas de estudo de causa e efeito da vigilância por parte das ESF, 

aumentando, assim, a capacidade de resposta aos problemas de saúde que afligem a população 

brasileira. 

Apesar dos inegáveis avanços na organização da Atenção Básica ocorrida no Brasil na 

última década e a descentralização das ações de Vigilância em Saúde, sabe-se que ainda 

persistem vários problemas referentes à gestão e organização dos serviços de saúde os quais 

dificultam a efetiva integração da Atenção Básica e a Vigilância em Saúde, comprometendo a 

integralidade do cuidado. Para qualificar a atenção à saúde a partir do princípio da 

integralidade, é fundamental que os processos de trabalho sejam organizados com vistas ao 

enfrentamento dos principais problemas de saúde-doença da comunidade, de forma que as 

ações de vigilância em saúde devem estar incorporadas no cotidiano das equipes de Atenção 

Básica/Saúde da Família (BRASIL, 2008b).  

Para a qualidade da atenção, é fundamental que as equipes busquem a integralidade 

nos seus vários sentidos e dimensões, como: propiciar a integração de ações programáticas e 

demanda espontânea; articular ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à 

saúde, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde; trabalhar de forma interdisciplinar e 

em equipe; coordenar o cuidado aos indivíduos-família-comunidade; integrar uma rede de 

serviços de maior complexidade e, quando necessário, coordenar o acesso a esta rede. Para a 

integralidade do cuidado, mudanças na organização do processo de trabalho em saúde são 
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necessárias, passando a Atenção Básica/Saúde da Família a ser o lócus principal de 

desenvolvimento dessas ações (BRASIL, 2008b). 

Segundo Monken e Barcellos (2007) as ações de Vigilância em Saúde vão buscar no 

entendimento das desigualdades sociais modos pertinentes para intervir sobre o adoecimento 

das populações. Sendo necessário outro aporte conceitual para compreender a dinâmica das 

relações sociais que produzem na heterogeneidade econômica e social brasileira a saúde ou a 

doença. Essa nova visão da saúde como uma acumulação social é expressa em um estado de 

bem-estar que pode indicar acúmulos positivos e/ou negativos. Compreendendo-se então que 

a dinâmica das relações socioambientais estabelecidas em uma população e em um território é 

o que define suas necessidades de cuidados à saúde. 

A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução 

de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. É composta pelas 

ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo 

constituir-se em um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas vindos da 

epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais, sendo, pois, referencial para mudanças 

do modelo de atenção. Deve estar inserida cotidianamente na prática das equipes de saúde de 

Atenção Básica. 

As equipes Saúde da Família, a partir das ferramentas da vigilância, desenvolvem 

habilidades de programação e planejamento, de maneira a organizar ações programadas e de 

atenção à demanda espontânea que garantam o acesso da população em diferentes atividades e 

ações de saúde e, desta maneira, gradativamente impacta sobre os principais indicadores de 

saúde, mudando a qualidade de vida daquela comunidade (BRASIL, 2008b). 

Ao expressar sua opinião no painel ―O Mito da Vigilância em Saúde na Integralidade 

das Vigilâncias: perspectiva teórica e prática‖, durante o IX Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, o secretário de vigilância em saúde Gerson Penna diz que a integração das ações de 

vigilância em saúde com as da atenção básica é condição obrigatória para o alcance de 

resultados positivos e para a construção da integralidade, sendo os territórios espaços vivos e 

não amorfos.  

Cabe à vigilância em saúde exercer o papel organizativo dos processos de trabalho em 

saúde mediante operações intersetoriais, articuladas por diferentes ações de intervenção 

(promoção, prevenção, atenção), fincada em seus três pilares estratégicos: os problemas de 

saúde, o território e a prática intersetorial (TEIXEIRA et al, 1998). 
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No que diz respeito ao território na opinião de Monken e Barcellos (2005, p. 898), o 

conceito de espaço, de onde se origina a noção de território, pode exercer importante papel na 

organização das práticas de vigilância em saúde: 

 

O conceito de espaço é utilizado muitas vezes de uma forma meramente 

administrativa, para a gestão física dos serviços de saúde, negligenciando-se o 

potencial deste conceito para a identificação de problemas de saúde e de propostas 

de intervenção. Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema 

de saúde, o território do distrito sanitário ou do município, onde se verifica a 

interação população-serviços no nível local, caracteriza-se por uma população 

específica, vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de saúde 

definidos e que interage com os gestores das distintas unidades prestadoras de 

serviços de saúde. Esse espaço apresenta, portanto, além de uma extensão 

geométrica, um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, 

político, social e cultural, que o caracteriza como um território em permanente 

construção. 

 

O reconhecimento do território é um passo básico para a caracterização da população e 

de seus problemas de saúde, bem como para a avaliação do impacto dos serviços sobre os 

níveis de saúde dessa população. Além disso, segundo Monken e Barcellos (2005, p.899) o 

reconhecimento do território: 

 

permite o desenvolvimento de um vínculo entre os serviços de saúde e a população, 

mediante práticas de saúde orientadas por categorias de análise de cunho geográfico. 

Essa proposta, contida no novo modelo de vigilância em saúde, é justificada pelo 

agravamento das desigualdades sociais associado a uma segregação espacial aguda, 

que restringem o acesso da população a melhores condições de vida.  

 

Os sistemas de saúde devem se organizar sobre uma base territorial, onde a 

distribuição dos serviços segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência. O 

território em saúde não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas sim um espaço 

onde as pessoas vivem, estabelecem suas relações sociais, trabalham e cultivam suas crenças e 

cultura. A territorialização é base do trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF) para a 

prática da Vigilância em Saúde.  

O fundamental propósito deste processo é permitir eleger prioridades para o 

enfrentamento dos problemas identificados nos territórios de atuação, o que refletirá na 

definição das ações mais adequadas, contribuindo para o planejamento e programação local. 

Para tanto, é necessário o reconhecimento e mapeamento do território segundo a lógica das 

relações e entre condições de vida, saúde e acesso às ações e serviços de saúde, o que implica 

um processo de coleta e sistematização de dados demográficos, socioeconômicos, político-

culturais, epidemiológicos e sanitários, os quais posteriormente, devem ser interpretados e 

atualizados periodicamente pela equipe de saúde (BRASIL, 2008b). 
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Entretanto, Monken e Barcellos (2007) alertam que mesmo havendo a necessidade do 

território ser na maior parte das vezes, utilizado como estratégia para a coleta e organização 

de dados sobre ambiente e saúde, deve-se manter claro que os processos sociais e ambientais 

transcendem esses limites. É importante obter relatórios, analisar e atuar sobre estes 

territórios, mesmo sabendo que os problemas, na maior parte das vezes, não estão limitados a 

este território.  

Doenças transmissíveis de pessoa para pessoa, como a tuberculose,  a gripe, a 

meningite, e o sarampo, são bons exemplos. Monken e Barcellos (2007, p. 186, 187) 

destacam: 

 

Fazemos estatísticas da situação destas doenças nos vários territórios do Brasil 

(bairros, municípios, estados etc.), mas sabemos que tais doenças podem se espalhar 

e que não obedecem aos limites destes territórios. O que procuramos fazer, no 

sentido das práticas de vigilância em saúde, é compreender onde estas doenças estão 

e que caminhos (percursos) podem tomar para poder prevenir situações de 

emergência. Precisamos atuar sobre este território e, ao mesmo tempo, reconhecer 

que ele tem um conteúdo social, político e ambiental e que tem uma população que 

pode sofrer conseqüências dos processos de produção e consumo sobre a sua saúde. 

Mas, além disso, precisamos lembrar que estes territórios estão ligados por redes em 

que as pessoas, as informações, energia e materiais circulam cada vez com mais 

intensidade e velocidade.  
 

Portanto, o primeiro problema para as ações de saúde é a delimitação dos territórios e 

a identificação dos poderes neles instituídos. A idéia de que estes territórios são fechados e 

autônomos é completamente artificial.  

Neste sentido, a  

 

territorialização consiste em um dos pressupostos da organização dos processos de 

trabalho e das práticas em vigilância em saúde, por meio da delimitação de áreas e 

microáreas do PSF previamente determinada. A territorialização de atividades de 

saúde vem sendo preconizada por diversas iniciativas no interior do Sistema Único 

de Saúde (SUS), como o Programa Saúde da Família, a Vigilância Ambiental em 

Saúde, Cidades Saudáveis e a própria descentralização das atividades de assistência 

e vigilância‖ (MONKEN e BARCELLOS, 2005,p. 898). 

 

Concluindo este capítulo quero chamar a atenção que para uma proposta de práticas de 

saúde baseada no território obter êxito deve-se considerar os sistemas de objetos naturais e 

construídos pela sociedade, identificando os diversos tipos de ações no território, como são 

percebidos pela população, e até que ponto as regras de utilização dos recursos do território e 

da população promovem determinados hábitos, comportamentos e problemas de saúde, 

reconhecendo os usos e as diferentes apropriações do espaço feitas pela população bem como 

as suas implicações para a saúde coletiva, cujas características são passíveis de identificação. 
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4.1.1 A Vigilância e suas tipologias  

 

Cabe, neste momento do estudo, abrir espaço para tratar de avanços conceituais, 

metodológicos e instrumentais no campo da Epidemiologia que identificam as vertentes 

conceituais e as propostas metodológicas existentes a respeito da Vigilância. 

As distintas vertentes do debate em torno da Vigilância expressam-se na utilização de 

variações terminológicas como: Vigilância em Saúde, Vigilância à Saúde e Vigilância da 

Saúde. 

A Vigilância em Saúde segue uma ideologia de atenção focal para identificar e 

divulgar fatores sociais condicionantes e determinantes de problemas de saúde. Fatores 

socioambientais condicionantes referem-se ao modo de vida que seriam as condições de vida 

e estilos de vida (FERNANDES, 2007). 

A utilização do termo Vigilância à Saúde está relacionada com a preocupação da 

construção de um modelo assistencial que articulasse os conhecimentos e técnicas provindos 

da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais, trabalhando com conceituação 

ampla do papel da epidemiologia nos serviços de saúde, inclusive avaliação e pesquisa. Em 

suas propostas de ação, deve apreender a desigualdade social e, portanto, a distribuição 

desigual de agravos à saúde. Esta apreensão representa um deslocamento da sua base 

conceitual, do exclusivo controle e/ou erradicação dos agentes para a compreensão das 

relações sociais que definem a desigualdade (TEIXEIRA, 1998). 

De acordo com Fernandes (2007), a  

 

Vigilância da Saúde está dentro do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 

(VIGISUS), é um outro modelo de atenção e de vigilância no campo da saúde no 

Brasil, organizado de forma diferente a dois modelos oficiais vigentes: o médico-

assistencial privatista, cujo objeto é  a doença e doentes, organizado na rede de 

serviços de saúde, notadamente em hospital; e o sanitarista, organizado 

tradicionalmente por campanhas sanitárias e programas especiais de vigilância 

epidemiológica e sanitária. 

 

No Brasil, a Vigilância da Saúde surgiu no início dos anos 90 quando vários Distritos 

Sanitários em processo de implantação buscavam sistematizar seus esforços de redefinição 

das práticas de saúde intensificando o debate em torno da articulação entre a epidemiologia, o 

planejamento e a organização dos serviços (TEIXEIRA, 2002). 

A Vigilância da Saúde aparece no III Congresso de Epidemiologia com uma distinção 

entre uma concepção "ampla" e outra "restrita" (VILASBOAS et al, 1997).  

A concepção "restrita‖ entende por Vigilância à Saúde um conjunto de ações voltadas 

para o conhecimento, previsão, prevenção e enfrentamento continuado de problemas de 
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saúde, selecionados e relativos aos fatores e condições de risco, atuais e potenciais, e aos 

acidentes, incapacidades, doenças (incluindo as zoonoses) e outros agravos à saúde de uma 

população num território determinado, significando, portanto, uma ampliação da vigilância 

epidemiológica, com incorporação da vigilância sanitária, sem, entretanto, prever a 

reorganização do conjunto das ações e serviços de atenção à saúde, inclusive a intervenção 

sobre determinantes sociais, de um lado, e a assistência médico-hospitalar, de outro.  

Já a concepção ampliada é compreendida como uma proposta de mudança do modelo 

assistencial em seu conjunto (TEIXEIRA et al, 1998). 

Segundo Teixeira e Costa (2009 p. 5-6), o debate em torno da noção de Vigilância da 

Saúde, envolvendo acadêmicos e profissionais dos serviços, veio a configurar 3 vertentes, 

identificadas durante o IV Congresso Brasileiro de Epidemiologia como sendo as seguintes: 

 

1-Vigilância da Saúde como Análise de Situações de Saúde, acepção que 

restringe o alcance da proposta ao monitoramento da situação de saúde, não 

incorporando as ações voltadas ao enfrentamento dos problemas. De certa forma, 

essa concepção reproduz uma visão difundida entre vários epidemiologistas que 

defendem a criação de órgãos semelhantes aos CDCs norte-americanos, 

responsáveis pela chamada ―inteligência epidemiológica‖ do sistema de saúde. 

 

2-Vigilância da Saúde como proposta de “integração” institucional entre a 

Vigilância epidemiológica e a Vigilância sanitária, isto é, como uma proposta de 

reforma organizacional no âmbito das instituições gestoras do SUS, especialmente, 

num primeiro momento, as Secretarias Estaduais de Saúde, que desencadearam, em 

alguns casos, a criação de Superintendências ou Divisões de Vigilância da Saúde, 

agregando os órgãos responsáveis pela Vigilância Epidemiológica e os Programas 

de controle de doenças, a Vigilância Sanitária, a Saúde do Trabalhador, os 

Laboratórios de Saúde Pública e até ―programas especiais‖ voltados ao controle de 

determinados riscos, como o Programa de Controle do Tabagismo elaborado pelo 

INCA. 

 

3-Vigilância da Saúde como uma proposta de redefinição das práticas 

sanitárias, concepção que se fundamenta no debate do princípio de integralidade, 

em suas múltiplas acepções. Ademais, o debate sobre a Vigilância da Saúde 

enquanto ―referência‖ para a construção de um modelo de atenção ―integral‖ 

incorpora também a reflexão em torno da adequação das ações e serviços aos 

problemas, necessidades e demandas da população, o que significa colocar em 

debate a possibilidade de articulação entre a diretriz de integralidade do cuidado, 

com o perfil real de oferta de ações e serviços, definido em função das 

características demográficas, econômicas, sociais e epidemiológicas da população. 

 

De acordo com Teixeira (2002), a incorporação da noção de vigilância da saúde ao 

planejamento municipal e a busca de redefinição das ―ações programáticas de saúde‖ no 

âmbito das unidades básicas, nos ―módulos assistenciais‖ e ―sistemas microrregionais de 

saúde‖, constitui uma alternativa de superação do viés economicista da Programação Pactuada 

Integrada (PPI), basicamente um instrumento de racionalização da oferta de serviços pelas 

unidades de saúde que não problematiza o conteúdo das práticas realizadas nem a sua 

adequação às necessidades e problemas de saúde da população dos municípios. 



          44 

 

 

O essencial, é que a adoção da perspectiva da Vigilância da Saúde, enquanto eixo da 

reorientação do modelo assistencial do SUS, aponta caminhos para a superação da crise do 

sistema de saúde que levam em conta a realidade de cada município, tanto do ponto de vista 

político e cultural, quanto do ponto de vista social, epidemiológico e sanitário.  

Planejar e programar o desenvolvimento da Vigilância da Saúde em um território 

específico exige um conhecimento detalhado das condições de vida e trabalho das pessoas 

nele residente, bem como das formas de organização e de atuação dos diversos órgãos 

governamentais e não governamentais, para que se possa ter visão estratégica (TEIXEIRA et 

al, 1998). 

Na opinião de Teixeira e Costa (2009, p.7),   

 

a implementação da Vigilância da Saúde, portanto, é um processo complexo que 

articula o ―enfoque populacional‖ (promoção) com o ―enfoque de risco‖ (proteção) e 

o enfoque clínico (assistência), constituindo-se de fato uma forma de pensar e de 

agir em saúde, ou seja, uma referência para a formulação de propostas e uma 

estratégia de organização de um conjunto heterogêneo de políticas e práticas que 

assumem configurações específicas de acordo com a situação de saúde das 

populações em cada país, estado ou município (territórios). 

 

4.2 GESTÃO EM SAÚDE NO SUS  

 

No contexto da saúde brasileira, o SUS, institucionalizado pela Constituição de 1988 e 

regulamentada pelas Leis Orgânicas da Saúde (Leis nº 8.080/90 e 8.142/90), representou para 

a população a conquista de um espaço democrático, onde além da proposta de acesso 

universal e igualitário permitiu a participação de todos. Embora a evolução de forma lenta, o 

processo de descentralização do sistema e a assimilação de competências e habilidades dos 

gestores e trabalhadores nas três esferas do governo demonstraram avanços.  

O SUS evoluiu ao longo destes vinte anos, sendo organizado e gerido pelos setores 

regionais e municipais conforme as suas realidades e de acordo com os princípios e diretrizes 

gerais. Essa concepção de desenvolvimento de ações, serviços e práticas do cuidado à saúde, 

de forma descentralizada, democrática e solidária com a participação da sociedade 

organizada, surgiu como resposta ao ideário da Reforma Sanitária brasileira (COSTA, 2002; 

SANTOS, 2007).  

Neste cenário institucional, a gestão descentralizada e participativa do SUS vem 

percorrendo caminhos cada vez mais promissores, norteados pela edição das Normas 

Operacionais (NOB e NOAS) e, mais recentemente, por um "pacto" integrador de 

responsabilidades sanitárias, o Pacto da Saúde, em suas três dimensões: pela Vida, de Gestão 
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e em Defesa do SUS (MACEDO, 2009). Na opinião de Trevisan e Junqueira (2007), o Pacto 

representa um passo obrigatório para oferta mais consistente de acesso à saúde.  

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde 

do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Significa 

uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e 

com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros (BRASIL, 

2006b). 

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias 

federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de 

governos e de defender vigorosamente os princípios basilares dessa política pública inscritos 

na Constituição Federal.  

A concretização deste Pacto passa por um movimento de repolitização da saúde com 

clara estratégia de mobilização social que envolve o conjunto da sociedade brasileira, 

extrapolando os limites do setor e vinculando-se ao processo de instituição da saúde como 

direito de cidadania, tendo o financiamento público da saúde como um dos pontos centrais. 

Apresentando como prioridades: A- IMPLEMENTAR UM PROJETO PERMANENTE DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL e B- ELABORAR E DIVULGAR A CARTA DOS DIREITOS 

DOS USUÁRIOS DO SUS (BRASIL, 2006). 

O Pacto de Gestão apresentou como prioridades as seguintes estratégias: A- DEFINIR 

DE FORMA INEQUÍVOCA A RESPONSABILIDADE SANITÁRIA DE CADA 

INSTÂNCIA GESTORA DO SUS: federal, estadual e municipal, superando o atual processo 

de habilitação; e B- ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO SUS, com 

ênfase na Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e 

Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde (BRASIL, 2006).  

Vale ressaltar que o Pacto pela Saúde configura um instrumento nacional tendente à 

pactuação de serviços, programas e ações voltadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde 

para população, de modo a garantir que os gestores locais pactuem compromissos efetivos 

para áreas prioritárias. Dentre essas áreas encontra-se o controle da tuberculose, sobretudo na 

porta de entrada do sistema, ou seja, no nível de atenção básica em saúde, representado no 

Brasil pela Estratégia Saúde da Família (EAS).  

No campo político do governo, a integração das atividades de controle da TB nas 

equipes de saúde da família é buscada por meio de planejamento e da gestão conjunta das 
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atividades, da definição de competências e do estabelecimento da malha de ligações entre os 

programas do PCT e as equipes de saúde da família (FIOCRUZ, 2008).  

Tendo sido definidas as responsabilidades dos gestores por meio do Pacto de Gestão o 

que era necessário para se por em prática era a efetivação de atribuições e compromissos 

assumidos pelos setores municipais e estaduais, bem como as perspectivas e desafios para 

oferecer um sistema de saúde de qualidade à população.  

De acordo com Macedo (2009), compreende-se a saúde como um processo de 

produção que requer cuidados, atenção e promoção no âmbito individual e coletivo. A gestão 

da saúde deve prever o atendimento das condições para essa produção, de maneira a atender a 

sociedade coletivamente, fundamentada nos princípios de universalidade, equidade e 

integralidade. 

O termo "gestão" significa "gerência, administração, direção" (MENDES, 2001). A 

gestão da saúde traduz-se, portanto, na responsabilidade de gerência do Sistema de Saúde, 

através da execução de inúmeras atividades, como por exemplo: planejamento, coordenação, 

articulação, monitoramento, avaliação, regulação e controle da política pública de saúde, num 

fluxo contínuo, organizado e sistematizado (MACEDO, 2009). 

A gestão pública da saúde, no contexto da descentralização, caracteriza-se pelo 

exercício das funções gestoras, as quais não são realizadas apenas por quem está na gerência, 

mas também por quem assume cargos técnicos e assistenciais. Portanto, o exercício da gestão 

não se faz de forma isolada, ele se processa entre os ocupantes das diferentes funções 

gestoras, esferas de governo e entre entes governamentais e não governamentais (SOUZA; 

MELO, 2009). 

De acordo com Noronha et al (2005), as funções gestoras em saúde são distribuídas 

em macrofunções: formulação de políticas e planejamento; financiamento; coordenação, 

regulação, controle e avaliação de ações, bens e serviços e dos sistemas de saúde; prestação 

direta de ações e serviços de saúde. A responsabilidade destas macrofunções gestoras no 

campo da atenção à saúde é atribuída às três esferas do governo, sendo compartilhadas entre 

os gestores do SUS. 

Centrando a gestão na esfera municipal, é importante ressaltar que a municipalização 

da saúde contribui para o fortalecimento da autonomia político-gerencial dos municípios, 

aumentado, assim, sua capacidade técnico-operacional de planejamento, programação, 

controle gerencial e operacional de ações voltadas ao enfrentamento dos problemas de saúde 

em território específico (ERMEL; FRACOLLI, 2003).  
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O gestor municipal de saúde é o responsável pela organização das respostas às 

necessidades de saúde da sua cidade, ator social responsável por um projeto não apenas seu, 

mas coletivo. Ele tem o desafio de transformar o Plano de Saúde, em muitos locais ainda uma 

peça ritual burocrática destinada a cumprir exigências normativas ou a responder exigências 

de órgãos de controle da administração pública, em um eixo estruturador da Gestão, inserido 

no processo de tomada de decisões (TEMPUS, 2008).   

Exercer o papel de gestor requer empreender um Pacto Social cuja sustentabilidade só 

é possível como fruto do consenso entre demandas e resoluções de Conselhos, estratégias de 

resposta de governo e diálogo com a sociedade, sendo necessário mais que assinar papéis, 

preencher formulários, desenhar mapas e cenários e realizar diagnósticos, embora esses sejam 

necessários. Ser gestor não é apenas assumir um compromisso pontual – político ou ético – 

com uma área do governo, significa compartilhar um Projeto que exige competência política, 

capacidade técnica e sustentabilidade (TEMPUS, 2008). 

 

4.2.1 A gestão em saúde articulada a Estratégia Saúde da Família 

 

O movimento de descentralização, iniciado desde 1984, com a criação das Ações 

Integradas de Saúde (AIS), que propunha a descentralização do planejamento e da 

administração da saúde, nos últimos anos tem impulsionado diferentes estratégias de atenção 

à saúde.  

Uma das estratégias apontadas pelo Ministério da Saúde para a implementação das 

ações básicas de saúde foi a implantação do PSF, que, ao incorporar o trabalho já 

desenvolvido pelos ACS, ampliou sua atuação com o trabalho de uma equipe 

multiprofissional, composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e um grupo de ACS. Foi proposta a utilização de uma prática de trabalho pautada 

nos princípios e diretrizes do SUS, ao estabelecer um vínculo entre os serviços de saúde e a 

população, baseado na co-responsabilização das ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e recuperação da saúde (VERAS, 2005).   

A Estratégia Saúde da Família é atualmente apontada como uma alternativa de 

reorganização da oferta dos serviços de saúde e se contrapõe ao modelo hospitalocêntrico e 

curativo, configurando-se como uma proposta que tem seu foco de atenção centrado no 

coletivo, na família e não apenas no indivíduo e na doença.  

Para Mendes (2002), o conceito de família transcende o aspecto biológico e outros 

elementos são considerados na relação familiar, como aspectos afetivos, domicílio comum, 
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crença religiosa, costumes e práticas. O indivíduo deixa de ser visto como objeto de atenção 

isolado e passa a ser entendido como parte integrante de uma família, com seus aspectos 

particulares, ou seja, a pessoa passa a ser compreendida no seu núcleo familiar.  

Segundo Vanderlei e Almeida (2007), a ESF é desenvolvida para promover mudanças 

no atual modelo de assistência à saúde do país, possibilitando que efetivamente sejam 

colocados em práticas os princípios norteadores do SUS: integralidade da assistência, 

universalidade, equidade, participação e controle social, intersetorialidade, resolutividade, 

saúde como direito e humanização no atendimento. 

Em estudo realizado por Vanderlei e Almeida (2007), observa-se que os autores 

propuseram uma articulação entre o tema gerência e a estratégia ESF, propondo a gerência 

como um instrumento do processo de trabalho em saúde capaz de contribuir para a 

transformação deste processo de trabalho na direção de um modelo assistencial usuário 

centrado.  

Os autores afirmam que o papel dos gestores e gerentes na gestão compartilhada passa 

a ser dispositivo importante, e, caso hajam dessa maneira, romperiam com a racionalidade 

gerencial hegemônica e fariam uso do aspecto positivo do poder descentralizado, envolvendo 

toda a equipe da saúde da família para um projeto assistencial coletivo e, consequentemente, 

mudando a prática atual de produzir saúde. 

Essa apresentação de gerência se contrapõe com o modelo normativo e tradicional que 

se apresenta na maioria das vezes nos serviços de saúde, no qual nota-se o perfil de 

administrador com uma atividade caracterizada por ser estritamente burocrática, restrita à 

manipulação de papéis, rotinas e inflexibilidades diante de normas colocadas. 

As características das atividades de um administrador com perfil burocrático 

encaixam-se perfeitamente nas chamadas tecnologias leve-duras citadas por Merhy (1997). 

Em seu livro, o referido autor atribui classificações as tecnologias de trabalho: tecnologias 

duras, referindo-se a maquinas e instrumentos; tecnologias leves, na perspectiva do 

acolhimento, vínculo e gestão como processo de governar pessoas; e as tecnologias leve-

duras, implicando nos saberes ou conhecimentos bem estruturados que atuam no processo de 

trabalho, como a clínica, a epidemiologia, os saberes específicos da administração e outros. 

Na opinião de Vanderlei e Almeida (2007), considerando os princípios do SUS e os 

objetivos da ESF, deve-se pensar em uma gerência que se aproprie mais de tecnologias leves, 

consistindo o primeiro passo para a eficiência gerencial como a capacidade de possuir uma 

visão mais dinâmica dos processos organizacionais.  
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Para os autores, a gerência que se utiliza mais de tecnologias leves e considera os 

profissionais de saúde e os usuários como atores em potencial na produção das ações de 

saúde, inclusive compreendendo-os como co-responsáveis do trabalho em saúde, contrapõe-se 

à racionalidade gerencial burocratizada, normativa e tradicional. A gerência amparada em 

tecnologias leves favorece o desenvolvimento de um modelo assistencial centrado no cuidado.   

As tecnologias de trabalho em saúde citadas por Merhy (2006) são elementos 

importantes no processo de trabalho em saúde, pois fazem compreender a verdadeira 

finalidade deste processo de trabalho: é a produção do cuidado individual ou coletivo, 

resultando na cura e na saúde do cidadão. A produção do trabalho em saúde se dá no 

momento exato do consumo, por isso a sua dinamicidade (MERHY, 2006).  

Segundo Ferreira et al (2009), a organização tecnológica do processo de trabalho tem 

se constituído em um forte analisador da organização da assistência à saúde, por revelar a 

paradoxal relação entre o trabalho morto e trabalho vivo no núcleo produtivo do cuidado. Em 

situações de forte captura do trabalho vivo, na ação cotidiana dos trabalhadores e mesmo nas 

tensões específicas do processo produtivo, abrem-se ―linhas de fuga‖, formas singulares de 

cuidar são exercidas, sendo o trabalho vivo, que opera em alto grau de liberdade, o propulsor 

destas linhas.  

Como trabalho morto, entende-se aqueles produtos-meio envolvidos (matérias-prima e 

instrumentos), que apesar de terem sido trabalho vivo quando produzidos, já se cristalizaram, 

e estão instituídos. Trabalho vivo é o trabalho criador, em ação, instituinte de outros produtos 

e que exige certo auto-governo do trabalhador para utilizar o trabalho morto e concretizar as 

finalidades que persegue (MERHY, 1997). 

A captura do trabalho vivo está associada particularmente na atualidade, à capacidade 

de gestão das organizações, a partir de modelos e práticas gerenciais menos burocráticos que 

conferem flexibilidade e plasticidade às instituições, transformando-as em organizações 

inteligentes capazes de elaborar soluções para os problemas complexos que enfrentam de 

natureza semi-estruturada.  

O trabalho vivo, em ato, intervém permanentemente na gestão institucional e na gestão 

dos processos de trabalho, atuando na dimensão política/organizacional como operadora dos 

processos de produção do cuidado, constituindo-se como força instituinte, transgredindo e 

modificando o padrão pretendido pela aplicação de tecnologias gerenciais (COSTA, 2007). 

A atividade gerencial, enquanto parte do processo de trabalho e instrumento, é 

considerada como uma ação interdisciplinar, na qual se fazem presentes determinações de 

ordem técnica, e principalmente política, sendo necessária, dentro desta perspectiva, uma 
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compreensão da dinâmica das relações político-econômico-sociais presentes na organização 

dos serviços de saúde dentro de um dado processo de trabalho (MISHIMA, 1995 apud 

VANDERLEI; ALMEIDA, 2007). 

É de suma importância trabalhar-se com a concepção de que o desempenho das 

atividades gerenciais requer conhecimentos e habilidades que passam pelas dimensões 

técnicas, administrativas, políticas e psicossociais. Essas dimensões possuem significados 

próprios, permitindo caracterizar não um único estilo de gerência eficaz, mas qualidades que 

devem permear a ação do gerente. Uma das dimensões importantes na gerência é o 

comprometimento com a tarefa organizacional e o trabalho de envolver todos os recursos 

humanos nessa tarefa: fazer com que cada um desempenhe seu papel, mas assuma um 

compromisso conjunto de produzir um serviço de saúde satisfatório às necessidades da 

população (JUNQUEIRA; INOJOSA, 1992).   

A gerência possui um caráter articulador e integrativo, sendo a ação gerencial 

determinada e determinante no processo de organização de serviços de saúde e um 

instrumento para e efetivação das políticas de saúde. A capacidade de gerenciar uma equipe 

de saúde e atender as perspectivas dos usuários requer um profissional equilibrado, que 

consiga superar as limitações apresentadas pelo serviço e, além de prestar assistência baseada 

nos princípios do SUS, seja capaz de lidar com o déficit de pessoal, de materiais, de recursos, 

bem como com a demanda cada vez maior de usuários.  

Além disso, o profissional atuante na gerência de serviços de saúde precisa ter 

competência para trabalhar os relacionamentos interpessoais no interior das organizações, 

minimizando os conflitos existentes. Competência gerencial, determinação no alcance de 

metas e objetivos, personalidade e habilidade com pessoas são características determinantes 

para a resolutividade das ações, motivação da equipe e satisfação do usuário (FERNANDES 

et al, 2009).  

No tocante ao controle da Tuberculose, o componente gerencial eficiente e competente 

é um fator primordial para o desenvolvimento das ações de controle da TB. Tais ações não 

podem ser realizadas individualmente, mas sempre no caráter coletivo, trabalhando a equipe 

com uma gerência ciente das necessidades de saúde da população e participativa no conselho 

gestor, nas tomadas de decisões (PROTTI, 2008).  

As discussões sobre a problemática da TB podem permear tanto as dimensões macro-

políticas, de forma que a doença incide fundamentalmente a área social (geração de 

emprego/renda, educação, habitação, dentre outros), como as dimensões micro-políticas, 
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relacionadas à organização e gestão dos programas para o adequado desempenho dos serviços 

de saúde no manejo da doença nos diversos locais (MONROE, 2008).  

Este estudo focaliza dimensões micro-políticas, visto que discute a percepção dos 

gestores de saúde do município de João Pessoa no tocante à realização de busca ativa de 

sintomáticos respiratórios relacionada ao retardo do diagnóstico da TB, tomando como eixo 

de análise o Processo de Trabalho proposto por Merhy na perspectiva das Tecnologias do 

Trabalho Vivo. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo de abordagem qualitativa que propõe analisar a discursividade de gestores 

sobre as ações de busca ativa de sintomáticos respiratórios relacionada ao retardo do 

recebimento do resultado de exame confirmadores do diagnóstico de TB, no município de 

João Pessoa – PB.  

Para Minayo (2004, p. 23), o estudo do tipo qualitativo é apropriado para as questões 

que indagam sobre uma realidade específica, ―que tem carga histórica e reflete posições frente 

à realidade, momento do desenvolvimento e da dinâmica social, preocupações de classes e de 

grupos determinados‖. 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 (MINAYO, 2000). Logo, busca-se nesse estudo explorar as compreensões subjetivas 

das pessoas a respeito de sua vida diária, estando relacionada aos significados elas atribuem as 

suas experiências do mundo social e como o compreendem, tentando interpretar os fenômenos 

da sociedade (POPE; MAYS, 2005).  

No caso específico desta investigação, o enfoque qualitativo é adequado ao interesse 

de compreender aspectos relativos à busca ativa de sintomáticos respiratórios relacionada ao 

retardo do diagnóstico de pessoas com TB. Segundo Oliveira (2005), o enfoque qualitativo 

permite oferecer contribuições no processo de mudanças, criação ou formação de opiniões de 

determinados grupos e interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos 

indivíduos. 

 Para atingir os objetivos deste estudo e aprofundar o conhecimento acerca do 

fenômeno, buscar-se-á, a partir de depoimentos dos sujeitos, tendo como problema a 

avaliação da busca de casos de tuberculose relacionada ao retardo do diagnóstico da TB, 

identificar o compromisso político dos gestores quanto à implantação e sustentabilidade de 

ações voltadas ao controle da TB, dentre elas a busca de casos de tuberculose. A natureza 

qualitativa do estudo torna-se pertinente porque privilegia os significados tradutoras das 

visões de mundo introjetadas pelos sujeitos sociais sobre determinados aspectos da realidade. 
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5.2 OS SUJEITOS PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

Os sujeitos colaboradores desse estudo são 16 trabalhadores de saúde de João Pessoa 

que atuam como integrantes de equipes gestoras responsáveis pela organização dos serviços 

de saúde. Como critério de inclusão dos sujeitos, considerou-se os gestores de Unidades 

Integradas do Programa Saúde da Família, estes representados na figura dos Apoiadores 

Matriciais.  

De acordo com Campos e Domitti (2007), o Apoio Matricial oferece tanto retaguarda 

assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. Segundo os autores, 

essa metodologia de Gestão do Cuidado foi adotada primeiramente em serviços de saúde 

mental, de atenção básica e da área hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) de Campinas 

- SP. Algum tempo depois, alguns programas do Ministério da Saúde – Humaniza-SUS, 

Saúde Mental e Atenção Básica/Saúde da Família – também incorporaram essa perspectiva.  

Na gestão, a figura do apoiador matricial é definida por Campos e Domitti (2007) 

como um especialista possuidor de um núcleo de conhecimento e um perfil distinto daquele 

dos profissionais de referência, mas que pode agregar recursos de saber e mesmo contribuir 

com intervenções as quais aumentem a capacidade de resolver problemas de saúde da equipe 

primariamente responsável pelo caso.  

Outro critério de inclusão utilizado na pesquisa foi o gestor ser domiciliado no 

município de João Pessoa, aceitar a participação na pesquisa, responder o instrumento de 

coleta de dados e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Na apresentação dos depoimentos, utilizou-se a seguinte codificação: G1, G2, G3, G4, 

G5, G6, G7, G8 e G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 e G16, representando os sujeitos 

participantes do estudo. 

 

5.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Elegeu-se como cenário do estudo o município de João Pessoa – PB.  

João Pessoa é considerado um dos municípios prioritários pelo Ministério da Saúde 

para o controle da TB (Figura 03). Segundo dados do IBGE (2008), João Pessoa, capital do 

estado da Paraíba, possui uma população de 674.762 habitantes e uma área territorial de 210, 

55 km² (0,3 % da superfície do estado), dividida em 64 bairros com uma área bruta de 160,76 

Km². Limita-se ao norte com o município de Cabedelo por meio do rio Jaguaribe; ao sul com 
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o município do 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. 

 

 

Figura 03: Mapa da Paraíba e a localização de dez municípios prioritários. 

Fonte: http://www.emepa.org.br 

 

A rede de serviços de saúde está distribuída territorialmente em cinco Distritos 

Sanitários (Figura 04) que recortam toda a extensão territorial da cidade. O maior deles, o 

Distrito Sanitário III, engloba uma população de 179. 229 habitantes e está distribuída em 14 

bairros. Para cada distrito existe um diretor responsável pelo controle das atividades de saúde 

executada nas respectivas dimensões geográficas (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

2008). 

Figura 1: Mesorregiões geográficas do Estado da Paraíba. 
 

http://www.emepa.org.br/
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Figura 04: Divisão administrativa da rede de serviços de saúde no município de João Pessoa 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. João Pessoa-PB  

 

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

influenciando migrações internas e externas na construção e avaliação dos seus indicadores de 

saúde, demográficos e socioeconômicos. Pertence ao 1º Núcleo Regional de Saúde (NRS) 

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

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem sob sua responsabilidade a gestão plena 

do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal. Em 2006, aprovou o Plano Municipal de 

Saúde (2006-2009) o qual apresenta, dentre outras propostas, a construção de um novo 

modelo que trabalhe com a idéia de um conjunto articulado de serviços básicos, ambulatórios 

de especialidades e hospitais, onde todas as ações e serviços de saúde sejam prestados. No 

mesmo documento, refere que:  

[...] um dos grandes desafios a ser enfrentado é a própria organização da rede de 

serviços e a sua forma de funcionamento. O principal obstáculo está no terreno da 
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política da organização fortemente influenciado pela presença de forças políticas 

hegemônicas, bem estruturadas nos aspectos histórico e social. Os modelos médicos 

e sanitários ainda se assentam em uma base tensional, tornando as organizações de 

saúde espaços de instabilidades e incertezas permanentes, e permitindo a construção 

de múltiplos projetos tecnoassistenciais. (PMS, 2006, p. 45). 

 

Contrapondo a este tipo de organização, a atual gestão de saúde tem como plano 

estratégico a construção da atenção integral e humanizada e a educação permanente em 

saúde (EPS) como norteador da (re)organização serviços de saúde. Essa estratégia de gestão 

tem o intuito de viabilizar a transformação das práticas de saúde de modo a produzir cuidados 

que venham contemplar as necessidades de saúde da população local.  

É importante ressaltar que no campo da saúde a participação popular e os espaços de 

co-gestão são fatores fundamentais, à medida que, constitucionalmente, a saúde ―é um direito 

de todos e um dever do Estado‖. Portanto, as decisões e definições devem partir das 

necessidades de saúde da população (PMS-JPA, 2006). 

A estrutura orgânica da SMS de João Pessoa é composta das Diretorias de 

Administração e Finanças; de Atenção à Saúde; de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; 

de Regulação e Cartão SUS; e de Vigilância em Saúde, todas elas organizadas de modo a 

contemplar a construção de uma rede de cuidados progressivos em saúde contudo a forma 

como hoje se encontra esta estrutura, privilegia as relações verticalizadas com base na 

pirâmide do organograma. 

Para melhor compreensão da organização da atenção à tuberculose no município, será 

detalhada a estrutura organizacional das Diretorias de Atenção à Saúde e deVigilância em 

Saúde as quais estão responsáveis pela execução das ações de controle e de monitoramento 

dos casos de tuberculose, respectivamente. 

A Diretoria de Atenção à Saúde compõe-se de três gerências: Atenção Básica, Rede de 

Serviços Especializados, além de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. Cada 

gerência, por sua vez, está dividida em áreas. A Gerência de Atenção Básica abrange seis 

áreas temáticas: Territorialização, Cadastro e Saúde da Família; Hipertensão Arterial e 

Diabetes; Saúde da Criança; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso e; Tuberculose e Hanseníase.  

A área de Tuberculose e Hanseníase tem o objetivo de desenvolver ações que sejam 

efetivas para a redução dos índices de morbimortalidade causadas por estas doenças na cidade 

de João Pessoa. No tocante às ações voltadas para o controle da Tuberculose, o município 

pactuou metas para o quadriênio (2006-2009) tendo em vista aumentar as taxas de cura. Tais 

metas estão descritas abaixo: 

 Instituir protocolo de referência e contra-referência para tuberculose em âmbito 

intra e intermunicipal; 
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 Qualificar profissionais que compõem as ESF para a realização do tratamento 

diretamente observado; 

 Articular e promover ações de educação em saúde para a população nos 

territórios das unidades do Programa Saúde da Família; 

 Garantir tratamento a 100% dos casos de tuberculose diagnosticados (PMS, 

2006, p. 73). 

 

A Diretoria de Vigilância em Saúde está responsável pela elaboração, execução e 

monitoramento de ações no âmbito da prevenção, promoção e controle de doenças e agravos à 

saúde. Interligadas a Diretoria estão três Gerências de Vigilância: Ambiental, Epidemiológica 

e Sanitária. A Gerência de Vigilância Epidemiológica, por sua vez, tem em sua composição 

quatro áreas temáticas: Imunização, DST/AIDS, Doenças e Agravos Não Transmissíveis e 

Doenças Transmissíveis.  

Os sistemas de informação SINAN-NET e TB-WEB são gerenciados pela Gerência de 

Vigilância Epidemiológica e pela área técnica de TB, respectivamente. O Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem por objetivo o registro e processamento 

dos dados sobre agravos de notificação, inclusive da TB, em todo o território, fornecendo 

informações para análise do perfil da morbidade e contribuindo, desta forma, para a tomada 

de decisões em nível municipal. 

Vale salientar que a Diretoria de Vigilância em Saúde, em João Pessoa, fica 

responsável por monitorar todas as notificações e investigações de casos de Tuberculose no 

território municipal, cabendo a Diretoria de Atenção à Saúde o desenvolvimento das ações de 

controle. 

Sobre a situação epidemiológica da tuberculose (TB), no primeiro semestre de 2007 o 

município apresentou taxas de cura de 88,4% (DOTS) e 67,5% (Não DOTS), abandono 3,8 

(DOTS) e 17,5 (Não DOTS) e óbito de 5% (Não DOTS).  

Todas as Unidades de Saúde da Família foram qualificadas para a identificação dos 

sintomáticos respiratórios, além de acompanhamento e tratamento de TB em sua área de 

abrangência. Com base em informações do ano de 2008, as ações do PCT foram 

descentralizadas em 41% do total das Unidades de Saúde da Família. A cobertura pelo DOTS 

é de 47% (Relatório de Gestão VS, 2008).  

Para os casos de TB existem duas portas de entrada no município, a primeira são as 

USFs e, a segunda o ambulatório do PCT Complexo Hospitalar Clementino Fraga (CHCF), 

considerado referência estadual para diagnóstico e tratamento da doença.  

Até dezembro de 2008, este serviço realizava o tratamento supervisionado dos casos 

que era feito sob supervisão da enfermeira do plantão, tendo, os usuários, também acesso a 

benefícios incentivos para adesão terapêutica, como o café da manhã e vale transporte. Com o 
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propósito de incentivar a descentralização das ações de controle da TB para a rotina das 

Unidades de Saúde da Família, o serviço deixou de oferecer o Tratamento Diretamente 

Observado (DOTS) e os benefícios.   

Os doentes com co-infecção TB/HIV, formas extrapulmonares, TB infantil, 

intoxicações medicamentosas decorrentes do tratamento, micobactérias atípicas, doentes 

multidrogas resistentes (MDR) são acompanhados pelo CHCF. Alguns casos podem ser 

referenciados para o Centro de Atenção Integral à Saúde do Cristo (CAIS-Cristo) ou de 

Mangabeira (CAIS-Mangabeira). Estes serviços possuem médicos pneumologistas com 

experiência em TB que auxiliam o acompanhamento. Em situações que exigem cuidados 

intensivos, o CHCF dispõe de 32 leitos para tratamento em regime de internação.  

Em relação a equipes de saúde da Família, em João Pessoa, as 180 Unidades de 

Saúde da Família representam o universo de unidades prestadoras da atenção básica a saúde, 

perfazendo uma cobertura de 84%. Além das Unidades de Saúde, existem 04 Centros de 

Atenção Integral a Saúde (CAIS), 03 Centros de Atenção Psicossocial (CAP‘S), 01 Centro de 

Referência à Saúde do Trabalhador (CEREST), 01 Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA), 01 Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) e 04 Hospitais, que são: Orto-

Trauma Mangabeira Governador Tarcísio Burity, Hospital Geral Santa Isabel, Hospital de 

Valentina de Figueiredo e Instituto Cândida Vargas, todos de gestão municipal. (Relatório de 

Gestão VS, 2008). 

 

5.4 UNIVERSO EMPÍRICO DO ESTUDO 

 

Para a produção do material empírico foi empregada a técnica da entrevista, como 

instrumento de coleta de informações. Escolheu-se por ser capaz de fornecer informações 

mais profundas sobre a realidade, evidenciando valores e opiniões dos atores sociais 

envolvidos com o tema. Segundo Minayo (2004), a entrevista é um instrumento privilegiado 

de coleta de informações, a possibilidade da fala ser 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 específicas. 

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

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

estrutura e as suposições do pesquisador sobre o relato do entrevistado. A pesquisa precisa 
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permanecer aberta à possibilidade de os conceitos e as variáveis emergentes serem muito 

diferentes daquelas previstos no início (POPE; MAYS, 2005).  

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 propostos (TURATO, 2003).  

Por se tratar de uma proposta para desenvolvimento de uma discussão centrada em um 

assunto específico, foi utilizado um roteiro com as questões de investigação que a pesquisa 

procura responder.  

De maneira geral, a entrevista abordou questões relacionadas ao conhecimento acerca 

do controle da TB, da busca ativa de SR e do retardo do diagnóstico da TB. (APÊNDICE A). 

As entrevistas semi-estruturadas para a construção do corpus foram realizadas entre os meses 

de agosto e setembro de 2009, após agendamento prévio de horário e lugar com os 

colaboradores. Foi dada a preferência por realizá-las nos locais escolhidos pelos participantes, 

pois entende-se que as entrevistas deveriam ser realizadas conforme a conveniência do 

entrevistado.  

No início de cada entrevista o sujeito foi informado sobre o objetivo da pesquisa. Cada 

colaborador recebeu explicações sobre o destino das informações e os direitos garantidos pela 

Resolução 196/96 do CNS. Uma vez obtida à concordância do participante, solicitou-se a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), firmando-se o 

consentimento por escrito (APÊNDICE B). 

Os depoimentos foram gravados com o auxílio de gravador de áudio portátil e MP4 e 

transcritos na íntegra (ANEXO 2), sendo em seguida organizados com uso do software 

Atlas.ti versão 6.0 em torno de questões norteadoras, utilizando-se a técnica de análise de 

discurso, a qual permitiu identificar no discurso dos sujeitos que posição discursiva, 

legitimada socialmente pela união da história, do social e da ideologia, eles se filiam e 

produzem sentidos. Para Orlandi (2009), o sentido não existe em si, porém é determinado 

pelas posições ideológicas postas em jogo no processo social e histórico em que as palavras 

são produzidas.  

Todas as entrevistas foram feitas individualmente. A cada uma delas utilizou-se o 

caderno de campo, a fim de realizar o registro das impressões sobre o contato com os 

colaboradores, o ambiente onde se deu a entrevista e as dificuldades encontradas durante o 

percurso para a coleta de informações.  
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5.5 TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

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

francesa. 

No processo de análise do material empírico foi utilizada a técnica de análise de 

discurso de linha francesa na vertente proposta por Orlandi (2009), a qual visa à compreensão 

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

por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto organiza os 

gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido, produzindo assim novas práticas de 

leitura. (ORLANDI, 2009).  

Segundo Orlandi (2009), na análise de discurso procura-se compreender a língua 

fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, como parte do trabalho social geral constitutivo 

do homem e da sua história. A análise de discurso concebe a linguagem como mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social. 

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: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido (PÊCHEUX, 1975).  

Através da Análise de Discurso, pode-se refletir sobre as relações significativas 

fundamentais entre o homem, a natureza e a sociedade na história. Pelo discurso, lugar de 

produção de sentidos e de processos de identificação dos sujeitos, podemos melhor 

compreender o lugar da interpretação na relação do homem com sua realidade (ORLANDI, 

2009). 

Inicialmente foram realizadas leituras exaustivas sobre Análise de Discurso, linha 

Francesa, com o intuito de aprofundamentos conceituais e metodológicos da técnica a ser 

empregada na análise dos depoimentos transcritos a partir das entrevistas dos sujeitos 

compreendendo o material de linguagem bruto ou superfície linguística. Em seguida foram 

realizadas leituras da superfície lingüística com a finalidade identificar sinais, vestígios e 

pistas que apontassem para o fio do discurso, processo denominado de-superficialização. 

Concluída esta fase, foi constituído o corpus discursivo considerando o objeto de estudo e 

seus objetivos.  

A partir do corpus discursivo, foi observado nos enunciados a discursividade e 

incidindo em primeiro lance de análise em de natureza lingüístico enunciativa, construiu-se o 
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objeto discursivo. Na segunda etapa, trabalhou-se uma análise que procurou relacionar as 

formações discursivas distintas, mediante a constatação e identificação de processos 

parafrásicos, polissêmicos e metafóricos.  

Após esse processo, foram identificadas as seguintes formações discursivas: Fatores 

relacionados à busca de casos de tuberculose que concorrem para o Retardo do diagnóstico 

da TB: analisou a organização das ações de busca de casos de tuberculose; e Relação entre as 

dificuldades de realização de busca de casos de tuberculose e o modelo de gestão implantado 

no município de João Pessoa: analisou a identificação dos principais fatores envolvidos no 

retardo ao diagnóstico da TB. A partir desta etapa, os enunciados que caracterizavam os 

discursos dos sujeitos foram analisados quanto a: posição ideológica do sujeito, sua relação 

com outros discursos, redes de filiações históricas, interdiscurso e memória discursiva. 

A pertinência da análise do discurso decorre da possibilidade dessa técnica de análise 

poder revelar tanto a visão de mundo quanto o posicionamento dos sujeitos em relação à 

temática da busca de casos de tuberculose e do retardo no diagnóstico da TB a partir de suas 

vivências como gestores. Outra justificativa para a escolha da análise do discurso encontra-se 

no interesse dos pesquisadores em identificar as contradições entre o corpo teórico que 

envolve o tema da busca de casos de tuberculose e do o retardo do diagnóstico e as ações dos 

gestores frente ao cuidado para com a TB no que concerne à viabilização deste. 

O referencial teórico-metodológico encontra-se fundamentado nos conceitos de 

Vigilância da Saúde, Promoção da Saúde, Integralidade e Cuidado e Modelos de Gestão em 

Saúde.  

 

5.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

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

Saúde da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, atendendo às orientações éticas e legais 

inerentes ao protocolo de pesquisa envolvendo seres humanos contido na Resolução 196/96 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). Sua aprovação deu-se em 17 de dezembro de 

2008, sob número de protocolo 0589 (ANEXO 1).  

A autorização dos sujeitos para gravação e uso das informações foram obtidas 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que além de 

assinado está datado. Uma cópia foi entregue ao entrevistado e a outra ficará com o 

entrevistador.  Não houve qualquer tipo de fornecimento de benefícios aos entrevistados, bem 

como risco de discriminação por participar da pesquisa. Foi garantida a liberdade de participar 
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ou não e de desistir a qualquer momento, além de ter sido assegurado o sigilo e o anonimato 

dos sujeitos.  

As entrevistas foram transcritas e guardadas em lugar seguro e confidencial de acesso 

exclusivo dos pesquisadores, em conformidade com os princípios que implicam na eticidade da 

pesquisa envolvendo seres humanos: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e 

equidade.  
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6 ANÁLISE DAS FORMAÇÕES DISCURSIVAS  

 

6.1 FATORES RELACIONADOS À BUSCA DE CASOS DE TUBERCULOSE QUE 

CONCORREM PARA O RETARDO DO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE: O 

CUIDADO COMO UM VALOR 

 

Como a Análise de Discurso considera a relação entre linguagem e exterioridade, faz-

se necessário descrever as condições de produção dos discursos, pois no momento em que 

interpretamos as condições de produção e suas tensões estamos realizando parte da análise. 

Conforme mencionado anteriormente, a atual gestão de saúde do município de João 

Pessoa, a partir do ano de 2006, definiu como orientação estratégica Gestão de Saúde 

Pública: cuidado integral e humanizado no SUS. Na atual gestão, a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) tem como plano estratégico a construção da atenção integral e humanizada e a 

educação permanente em  saúde - EPS.  

Essa estratégia de gestão tem o propósito de viabilizar a transformação, que consiste 

num movimento de mudanças das práticas de saúde, buscando estabelecer o 

comprometimento dos gestores, trabalhadores, instituições formadoras, usuários do SUS e 

movimentos sociais, atuantes na identificação de problemas. A cooperação de todos esses 

atores para a resolução dos principais problemas visa à integralidade da atenção e à 

reestruturação do SUS municipal. (PMS-JPA, 2006, pág. 26) 

Os serviços de atenção à saúde devem fundamentar-se na organização de uma rede 

de cuidados progressivos em saúde. Para garantir a operacionalização da rede de cuidados os 

blocos organizativos são permeados:  

 

[...] por idéias-forças que atuarão como elemento mobilizador da mudança de 

processos de gestão e, conseqüentemente, dos processos de trabalho em saúde. As 

idéias-forças são: educação permanente, matriciamento, acolhimento e gestão do 

trabalho em saúde. Tais idéias se caracterizam como dispositivos de mudança. São 

mais do que um suporte, uma ferramenta ou um aparato tecnológico. (PMS-JPA, 

2006, p. 68). 

 

Segundo Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde (EPS) carrega a 

definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da 

formação – em saúde em análise/reflexão, permeabilizada pelas relações concretas operantes 

realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido 

dos atos produzidos no cotidiano.  
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Enquanto disputa pela atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes 

aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma 

necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação 

conjunta. Esse modo de refletir os processos de trabalho, sejam dos trabalhadores de saúde ou 

da gestão, demanda o repensar dos atos de saúde e suas implicações no processo de cuidar 

neles envolvidos. 

O matriciamento, outra estratégia utilizada, pode ser entendido como um arranjo de 

gestão que possibilita a organização das ações de saúde da especialidade na atenção básica e 

amplia o acesso nas equipes de saúde da família, favorecendo a construção de novos arranjos. 

Com uma equipe mais qualificada, é possível pensar cada situação dentro de sua 

especificidade, sob diferentes olhares. (ARONA, 2009). Estabelece, também, a construção de 

momentos relacionais nos quais há troca de saberes entre os profissionais de diferentes áreas e 

serviços de atenção à saúde, envolvidos no cuidado dos usuários.  

O acolhimento é um dispositivo para reorganizar a demanda dos serviços de saúde, 

prioritariamente das Unidades de Saúde da Família, aumentando o acesso e a resolutividade 

destes diante das necessidades de saúde da população. Segundo Franco et al (1999), o 

acolhimento propõe inverter a lógica de organização e o funcionamento do serviço de saúde, 

partindo de três princípios básicos: atender a todas as pessoas que buscam os serviços de 

saúde, garantindo a acessibilidade universal; reorganizar o processo de trabalho, deslocando 

seu eixo central do médico para uma equipe multiprofissional e; qualificar a relação 

trabalhador-usuário a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e de cidadania. 

De acordo com o plano municipal de saúde, a Gestão do Trabalho é responsável pela 

qualificação dos trabalhadores e fortalecimento institucional, a partir do processo de 

negociação permanente entre gestor e trabalhador, bem como da participação dos 

trabalhadores, democratização e humanização das relações de trabalho. 

A ênfase do projeto expressa-se na ampliação da capacidade de cuidado na totalidade 

da rede de saúde, levando em consideração a escuta, acolhimento, vínculo, responsabilização 

(trabalhador de saúde - usuário), trabalho em equipe, articulação da rede de cuidados (em 

todos os níveis de assistência) de acordo com as necessidades de saúde. Busca, portanto, a 

construção de rede progressiva assegurando a ampla comunicação solidária nos âmbitos da 

atenção à saúde. (PMS, 2006). 

Neste contexto os apoiadores matriciais no momento da realização das entrevistas 

ocupavam uma posição de gestor de unidades integradas, representando um elo entre a 
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secretaria de saúde e o distrito sanitário. Em seu contexto sócio-histórico, eles foram 

introduzidos nos serviços de saúde quando a secretaria de saúde mudava de gestão (2005).  

Neste momento, havia a proposta de implementar a concepção de um projeto político 

que tem como orientação estratégica gestão de saúde pública produzindo cuidado integral e 

humanizado, dando ênfase às necessidades de saúde do usuário-cidadão, a busca permanente 

por resultados positivos para a saúde, a integralidade e a qualidade da atenção, nos campos da 

promoção à saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de agravos (PMS, 2006). Dentro 

deste projeto político de gestão de saúde, incorporam-se os conceitos de vigilância da saúde, 

promoção da saúde, educação permanente e apoio matricial.  

Os apoiadores, advindos de várias formações, foram introduzidos dentro desta 

concepção de apoio matricial e educação permanente, porém não só na posição do apoio 

matricial, mas também como gestor.   

Entretanto, após observar os discursos dos apoiadores matriciais, analisar aspectos das 

suas materialidades discursivas e relacioná-las à sua historicidade, podemos interpretar, 

através das marcas lingüísticas presentes nas formações discursivas e fragmentos discursivos, 

que os apoiadores matriciais executam ações contraditórias ao projeto político proposto pelo 

plano municipal de saúde da SMS do município de João Pessoa, pois observa-se em seus 

discursos sentidos que reforçam a presença de um modelo de atenção a saúde hegemônico e 

tradicional.  

Este tipo concepção em saúde é baseada na atenção médica (médico-centrado); 

centrado na produção de procedimentos; com ênfase no indivíduo doente, isolando-o de seu 

contexto social; que fragmenta o cuidado em saúde (especialidades); com atuação 

desarticulada, desintegrada e pouco cuidadora; atendimento pouco eficaz e resolutivo; 

hospitalocêntrico desconhecendo outros níveis de assistência; que medicaliza todas as 

questões; não se articulando com outras práticas terapêuticas ou racionalidades; que atende 

apenas a demanda que o procura e por fim não avalia sistematicamente seus resultados.  

Ainda assim, há o desafio de compreender a dinâmica da micropolítica de cada 

trabalhador para perceber como, na sua singularidade, eles produzem cotidianamente o 

cuidado aos usuários, partindo do pressuposto de que haveria uma produção subjetiva do 

cuidado em saúde no âmbito do processo de trabalho e, ao mesmo tempo, produção de si 

mesmos como sujeitos do trabalho, à medida que interagem com os usuários e o problema de 

saúde, mediante seu processo de trabalho (FRANCO et al, 2009).  



          66 

 

 

A primeira formação discursiva analisada refere-se aos Fatores relacionados à busca 

de casos de tuberculose que concorrem para o Retardo do diagnóstico da TB, analisando 

na discursividade dos apoiadores a organização das ações da busca de casos de tuberculose.  

Os discursos dos apoiadores matriciais referente ao Conhecimento sobre o percurso 

que o doente de TB realiza para obtenção do diagnóstico revelam que, apesar da maioria 

dos diagnósticos serem obtidos através da unidade de saúde da família (USF), não há um 

consenso entre todos os gestores entrevistados sobre o diagnóstico ser realizado na unidade de 

saúde da família (USF) ou na unidade de referência (UR).  

 

[...] esse paciente se dirige a Unidade de Saúde. Na Unidade de Saúde o médico vai 

saber se ele está com esse sintomático respiratório. Como ele vai se referir que está 

com a tosse e com secreção, faz o teste do escarro. O resultado do exame é 

encaminhado para a Unidade de Saúde e é entregue ao usuário. (G1)  

 

A maioria faz o percurso hospital direto, é direto para o Clementino. Depois de ter 

o diagnóstico lá, [...]. Em geral a pessoa vai pra o Clementino [...]. (G4) 

 

Então sendo na Unidade (ele faz o escarro na unidade) o motoqueiro pega, leva 

para o laboratório. O resultado volta para a equipe. Ela chama o usuário e sendo 

positivo, a equipe já pede o medicamento no Distrito para começar o tratamento. 

Outras vezes o usuário, ele não passa. E por vergonha ou preconceito, ele desconfia 

e então vai direto para o hospital de referência, o Clementino Fraga. (G7) 

 

De acordo com os fragmentos discursivos apresentados, existem duas portas de 

entrada para o percurso da obtenção do diagnóstico da TB: a USF e a Unidade de Referência, 

quando na verdade isto não seria mais necessário acontecer, uma vez que o município tem 

como proposta as USF para as quais vem sendo descentralizadas as ações de controle da TB. 

No município, a Estratégia Saúde da Família foi definida como porta de entrada dos usuários 

na rede de serviços de saúde.  

Nota-se no fio do discurso dos apoiadores com um certo tom de culpabilidade, o fato 

dos usuários buscarem à Unidade de Referência,  justificando que o fato ocorre face deles, 

levados pelo preconceito arraigado à doença, preferirem buscar a atenção na UR e não na 

USF, devido a primeiro situar-se distante da sua moradia, impedindo assim de serem 

identificados por conhecidos.   

Na opacidade do discurso, percebe-se a inexistência de um vínculo entre o usuário e a 

unidade, pois é contraditório que ele não vá à USF por causa do preconceito, mas ―vai direto‖ 

a Unidade de Referencia onde são tratados apenas casos de doenças transmissíveis.  

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

vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade adscrita, objetivando a manutenção do 
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cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mediante uma postura pró-ativa em 

face dos problemas de saúde-doença (BRASIL, 2008c).  

De acordo com Gomes e Sá (2009), o vínculo depende do modo como as equipes se 

responsabilizam pela saúde do conjunto de pessoas que vivem em determinada microrregião. 

Na atualidade, a estratégia Saúde da Família 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 Unidades Saúde da Família (USF) estão responsáveis pela identificação e tratamento 

dos usuários, constituindo desse modo o primeiro acesso ao SUS. 

Ainda de acordo com as autoras supracitadas, o conceito de vínculo é polissêmico, 

perpassa por áreas das ciências sociais e da saúde, assumindo caráter e abordagens diversas, 

tais como: de dimensão, de diretriz, de estratégia, de tecnologia, de objetivo e de relação. 

Além disso, apresenta uma interface com outros grandes conceitos em saúde pública, como o 

da humanização, do acolhimento, da responsabilização, da co-gestão e da integralidade. 

Segundo Pinheiro (2006), o exercício da integralidade trata-se de uma prática 

intersubjetiva na qual o profissional de saúde relaciona-se com um sujeito que pensa, sente, 

julga, deseja. Em outras palavras, os profissionais de saúde devem desenvolver relações 

intersubjetivas, nas quais o usuário assuma a condição de sujeito e não de objeto.  

Para tanto, o desempenho do processo de trabalho do PSF deve estar relacionado à 

existência de profissionais que têm claro em suas mentes o papel de agente transformador, 

assegurando a participação e o controle social, tornando transparentes as informações, criando 

vínculos efetivos entre usuários e equipe e estabelecendo relações de trocas e confiança 

(GOMES; PINHEIRO, 2005). 

Diante do exposto, deve-se questionar se o motivo dos usuários não procurarem a USF 

para obter o diagnóstico precoce está relacionado a fragilidades que envolvem, por parte da 

equipe, relacionadas à construção e manutenção do vínculo, formas de acesso, 

responsabilização, acolhimento e conseqüentemente práticas de cuidado. 

Segundo Souza (2008), a formação dos laços de vínculo está intimamente relacionada 

à prática de cuidados, traduzida em atitudes de preocupação, interesse e atenção. Entretanto, 

de acordo com Gomes e Pinheiro (2005), verifica-se escassez quanto ao protagonismo dos 

gestores na responsabilização da interação entre os sujeitos na organização das práticas de 

cuidado. 

Alertando que quando falamos em Cuidado não estamos falando de um conjunto de 

procedimentos técnicos e medidas terapêuticas que apresentam uma boa resolutividade em 

certos tratamentos. Mas como bem coloca Ayres (2006), falamos do Cuidado como uma 
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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 feliz. O 

autor citado acima explica em seu artigo ―Uma concepção Hermenêutica de Saúde‖ o 

significado de êxito técnico e sucesso prático: 

 

O êxito técnico diz respeito a relações entre meios e fins para o controle do risco ou 

dos agravos à saúde, delimitados e conhecidos pela biomedicina. O sucesso prático 

diz respeito ao sentido assumido por meios e fins relativos às ações de saúde frente 

aos valores e interesses atribuídos ao adoecimento e à atenção à saúde por 

indivíduos e populações. (AYRES, 2007 p.54). 

 

Deve-se, portanto, aproximar as finalidades técnicas das práticas de saúde aos valores 

simbólicos, relacionais e materiais do cotidiano do usuário, valores estes que são associados à 

felicidade, respeitando a vivência de cada um. A felicidade é construída socialmente, devendo 

ser considerada na produção do cuidado de modo singular e pautada na integralidade.   

A valorização das vivências relaciona-se com o Projeto de Felicidade proposto por 

Ayres (2007). O autor aponta que o Projeto de Felicidade não se trata de um plano no sentido 

de definição de tarefas, recursos e prazos para o alcance de determinadas finalidades. Remete 

a experiências vividas e valoradas positivamente, sendo necessária a presença deste Projeto de 

Felicidade, que ampara a idéia de humanização, para que o planejamento, desenvolvimento e 

avaliação das ações de saúde possam fugir de um tecnicismo automatizado (AYRES, 2006). 

De acordo com Alves (1999), o gerenciamento do cuidado e a administração da 

assistência são denominações dadas ao estágio intermediário entre o cuidar e o administrar 

unidades de trabalho, que envolve o planejamento da assistência e o provimento de recursos 

físicos, humanos, materiais e financeiros necessários à sua realização.  

Este gerenciamento, na opinião de Nóbrega (2006), passa por decisões 

compartilhadas, partindo da multidisciplinaridade para a interdisciplinaridade. Cada 

profissional, único e coletivamente, visualiza, percebe e planeja a assistência à saúde baseado 

na individualidade do sujeito a ser cuidado e nas suas necessidades, adequando-as ao contexto 

e às condições humanas e materiais da unidade de saúde, lembrando-se sempre da 

importância de procurar adequar a realidade da unidade de saúde aos valores do usuário a ser 

cuidado, o que será possível a partir de uma efetiva escuta na organização da atenção. 

Segundo Ayres (2006), esta escuta é descrita como acolhimento, relevante para a 

efetivação do Cuidado e do seu sucesso prático. Para o autor, o que permite compreender uma 
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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-paciente. È preciso que cada profissional da saúde, ou equipe de saúde, 

gestor ou formulador de política se interrogue acerca de por que, como e quando se 

responsabilizam em relação aos projetos de felicidade daqueles de cuja saúde 

cuidam, preocupando-se, ao mesmo tempo, acerca do quanto esses sujeitos são 

conhecedores e partícipes desses compromissos (AYRES, 2006, p. ). 

 

Percebe-se, portanto, que o Gestor de Saúde, seja em uma posição mais macro 

(Secretário de Saúde do Município) ou da porta de entrada do sistema (Unidade de Saúde) 

terá que assumir a responsabilidade com os Projetos de Felicidade do usuário do qual este 

gestor está a frente, para que possa oferecê-lo uma assistência em saúde de qualidade, 

respondendo as expectativas dos usuários relacionados ao conforto (acesso/acolhimento), 

valores humanitários (cuidado), estabelecimento de vínculos de segurança e confiança com a 

equipe de saúde. Por que não dizer, consoante ao propósito humano de felicidade.  

Para Aristóteles e Caeiro (2004) estar lançado para a felicidade caracteriza a existência 

humana. De outra forma, a doença seria um obstáculo a esse lançar-se. Eis por que a 

responsabilidade do gestor será cuidar dos projetos singulares inerentes aos modos de 

felicidade do outro, ou seja, do usuário.  

Destacando a felicidade como a mais desejável de todas as coisas, e não como um bem 

entre outros, pois em caso contrário, é evidente que ela se tornaria mais desejável mediante a 

adição até do menor bem que fosse, uma vez que desta adição resultaria em um bem maior, e 

quando se trata de bens, é sempre mais desejável o maior. A felicidade é algo absoluto e auto-

suficiente, e a finalidade da ação (ARISTÓTELES; NASSETTI, 2005), portanto, cabe aos 

gestores desempenhar ações que sejam condizentes com o processo de proporcionar felicidade 

ao outro.  

O acolhimento é outra ferramenta que a Gestão deve lapidar para que os profissionais 

e usuários tenham sucesso prático e projetos de felicidades respondidos. Consiste uma etapa 

do processo de trabalho a qual procura atender quem procura os serviços de saúde e 

restabelecer, no cotidiano, o princípio da universidade do acesso (CARVALHO; CUNHA, 

2006).  

A garantia de acesso aos serviços de saúde configura um dos grandes desafios do 

Sistema Único de Saúde – SUS, porque, além da extensão territorial, o Brasil possui concretas 
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diferenças regionais, principalmente, no campo político (gestão da organização e dos serviços 

de saúde) e condições sócio-econômicas da população.   

Com relação à Estratégia Saúde da Família, apesar de estar presente em 94% dos 

municípios brasileiros, as experiências em curso revelam grande diversidade dos modelos 

assistenciais vis-à-vis as imensas disparidades inter e intra regionais e desigualdades da 

sociedade brasileira (GIOVANELLA et al, 2009).  

Ao se pensar no campo político, deve-se pontuar a responsabilidade da gestão na 

implantação e implementação de políticas públicas capazes de favorecer ou dificultar o acesso 

da população aos serviços de saúde local. Reconhece-se o poder de decidir o que deve ou não 

deve ser feito considerando a saúde como direito de cidadania e o compromisso ético de 

fortalecer e materializar o cuidado à saúde pautado nos princípios do Sistema Único de 

Saúde-SUS.  

Entende-se então que o acolhimento, como etapa do processo de trabalho em saúde, é 

responsabilidade da porta de entrada do usuário no serviço de saúde, e, como dispositivo de 

gestão, possibilita que pensemos a micropolítica do processo de trabalho e suas implicações 

do desenho de determinado modelo de atenção, permitindo refletir sobre as características do 

encontro trabalhador/usuário desvelando, no processo, o caráter mais ou menos público do 

agir em saúde e tendo como referência ótica centrada no usuário (MERHY, 1997). 

Para Andrade, Franco e Ferreira (2009), o acolhimento é uma forma de reorganização 

do processo de trabalho que aposta nas relações entre trabalhadores e usuários com base na 

escuta qualificada, responsabilização, compromisso com a resolutividade e trabalho 

multiprofissional. É necessário para sua realização perceber o usuário que busca a Unidade de 

Saúde a partir das suas necessidades, condições de vida, do vínculo com os trabalhadores, da 

autonomia no seu modo de viver e na compreensão de sua queixa. 

Fazendo um paralelo com a atenção ao doente de TB, observa-se, mediante o 

apresentado até este ponto da discussão, que algo ainda mais importante do que diminuir o 

tempo de demora do doente na busca do diagnóstico e, conseqüentemente, a demora para 

início do tratamento, é promover o acolhimento dos usuários os quais procuram os serviços de 

saúde, fazendo a escuta qualificada das suas demandas a ser respondidas pela clínica, e 

também das necessidades coletivas apresentadas à população na microárea de abrangência, 

propiciando a integração do usuário às equipes de saúde.  

Na opinião de Gomes (2007), o acolhimento minimizará os entraves desde o 

diagnóstico até a conclusão do tratamento e cura da doença, respeitando a dignidade e a 

autonomia daqueles que buscam os serviços de saúde. 
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Ainda no que diz respeito ao Conhecimento sobre o percurso realizado pelo doente de 

TB para a obtenção do diagnóstico, os apoiadores revelam divergências em seus discursos ao 

informar o local de realização da coleta de escarro e do exame de baciloscopia.  

 

E aí o fluxo é esse. E esse exame de escarro ele é coletado aqui na Unidade, e passa 

um menino numa moto que recolhe esse exame e leva para o laboratório e depois a 

gente tem o retorno dele. E aí depois a gente vê os resultados. (G5) 

 

Então sendo na Unidade, ele faz o escarro na unidade, o motoqueiro pega, leva 

para o laboratório. (G7) 

 

[...] Faz a solicitação da baciloscopia e aí faz a orientação do exame. Faz a coleta 

em casa e deixa na Unidade e aí o motoqueiro pega esse material e leva pra 

realizar o exame e ele volta. (G8) 

 

Esse primeiro contato com a Unidade, ele faz o exame do escarro [...] a unidade 

disponibiliza o material, ele faz a coleta em casa, deixa na unidade, uma pessoa do 

laboratório passa na unidade, recolhe o material e leva. E assim o resultado volta 

para a unidade [...]. (G11) 

 

Faz o exame, a baciloscopia, a coleta do material, e aí atualmente essa baciloscopia 

está indo para o Centro de Saúde de Mandacaru. É o único laboratório atualmente 

que está fazendo esse diagnóstico. (G2) 

 

[...] nós temos o material que o profissional faz na unidade e o motoqueiro leva 

para que seja feito o exame lá no hospital, ou como ele é encaminhado ao hospital, 

o hospital já faz o exame lá mesmo e traz o laudo para gente na Atenção Básica. 

(G10) 

 

Ao analisar estes fragmentos discursivos, observa-se o dissenso em relação ao 

procedimento de coleta de escarro para a realização da baciloscopia e ao local onde é 

realizado o exame, mostrando uma desconhecimento por parte dos sujeitos em relação a 

medidas administrativas e de controle ambiental, o que compromete o processo de trabalho 

feito em função do usuário.  

As Medidas Administrativas fundamentam-se na identificação precoce de casos 

potencialmente infectantes, na agilidade em iniciar o tratamento efetivo e no controle do fluxo 

do paciente na unidade, ou seja, conhecer o percurso do bacilífero e o tempo de permanência 

do doente na unidade.  

Já as Medidas de Controle Ambiental referem-se à coleta do escarro, indicando que 

esta coleta não deve ser realizada em ambiente fechado, mas em local arejado, claro e longe 

de usuários e profissionais da unidade de saúde. Quando não for possível realizar a coleta em 

local aberto, deverá ser feita em áreas ventiladas de forma não se colocar em risco os 

profissionais de saúde e outros usuários que circulam na Unidade de saúde e/ou domicílio 

(PORTAL SAÚDE, 2010). 
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Entretanto, nota-se não haver um controle por parte destes gestores principalmente 

quanto à coleta das amostras de escarro, demonstrando uma ausência de preocupação sobre o 

local de coleta e manejos de biossegurança requeridas pelo procedimento.  

Faz-se necessário que os gestores tenham um conjunto de medidas administrativas e 

de controle ambiental, normatizando os atendimentos e procedimentos de coletas e exames, 

de forma a minimizar a disseminação dos casos de TB dentro da Unidade e em domicílios. Na 

atualidade, uma das preocupações com relação a TB diz respeito à contaminação de 

profissionais de saúde.  

Em um estudo realizado em Cachoeiro de Itapemirim, município com 100% de 

cobertura pelo Programa Saúde da Família e um dos oito municípios prioritários do estado do 

Espírito Santo, demonstrou que os ACS têm uma chance seis vezes maior que seus controles 

domiciliares de se infectarem pelo M. tuberculosis. Nesta amostra, dos 30 ACS investigados, 

8 apresentaram teste tuberculínico positivo e destes, um ACS foi diagnosticado com TB 

(RODRIGUES et al, 2009).  

A adoção de normas de biossegurança no trabalho em saúde é condição fundamental 

para a segurança dos trabalhadores, qualquer que seja a área de atuação, pois os riscos estão 

sempre presentes. A biossegurança em tuberculose pulmonar visa minimizar os riscos de se 

contrair a doença no trabalho. (RAMOS; SOUZA; OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Maciel et al (2009), falhas no reconhecimento, no isolamento e no manejo de 

pacientes com TB são determinantes importantes de surtos nosocomiais. Em nosso meio, 

recomendações para o uso de normas de controle de TB foram publicadas nos últimos anos, 

entretanto, nenhuma ação efetiva foi adotada, em razão da ausência de legislação específica 

que oriente os gestores das instituições, assim como da falta da implementação dessas 

medidas faticamente. Vale ressaltar que no Brasil a doença nunca deixou de ser um problema 

de saúde publica, no entanto, as medidas de biossegurança ainda não fazem parte do escopo 

dos programas de TB. 

De acordo Franco e Zanetta (2004), as instituições destinadas a promover cuidados à 

saúde devem ser locais seguros para todos os indivíduos que ali convivem, inclusive seus 

profissionais. No que se refere à tuberculose, o papel de cuidado à saúde deve ser encarado 

como amplo e não limitado ao estabelecimento de diagnósticos e prescrição de tratamentos 

para indivíduos doentes, incluindo a percepção da comunidade atendida, da necessidade de 

composição de um local com características ambientais e comportamentos adequados, e cujos 

membros tenham consciência de seus riscos de contrair a infecção e suas responsabilidades na 

prevenção disso.  
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A elaboração de rotinas seguras de trabalho e a orientação dos profissionais 

minimizam os riscos que possam existir. A ampliação da visão de cuidado à saúde deve 

incluir a percepção de que a população a qual trabalha na instituição de saúde traz consigo 

características individuais e riscos de desenvolvimento da infecção e da doença provenientes 

da comunidade, e não apenas da exposição ocupacional.  

Conhecer essas características e interagir com os riscos são formas de limitar a 

disseminação da doença, contribuir para seu controle na comunidade em geral e impedir sua 

transmissão no ambiente de trabalho. Portanto é de suma importância que haja uma 

padronização quanto ao percurso para se obter o diagnóstico da TB, refletindo uma redução 

do retardo do diagnóstico da TB. 

Outro ponto importante analisado nos fragmentos discursivos dos apoiadores diz 

respeito à Relação entre a busca de casos de tuberculose e a Vigilância da saúde, na qual 

se procurou interpretar nas formações ideológicas dos apoiadores matriciais o entendimento 

deles sobre o significado de busca ativa. Pode-se observar que os sujeitos confundem a busca 

ativa de casos novos com o monitoramento terapêutico ou abandono de tratamento. Eles 

procuram verificar os suspeitos já existentes, mas não relacionam buscar casos novos.  

Dos 16 (dezesseis) apoiadores entrevistados, apenas um mencionou a realização de 

busca ativa no território, mesmo assim a sua visão denota vestígios do modelo campanhista, 

de ações policialescas, e não de ações que correspondam a um modelo de atenção a saúde que 

incorpora a visão de vigilância da saúde.  

 

No princípio ele (o doente) vai á Unidade, a gente faz a busca pelo Agente de 

Saúde, ele passa na casa da pessoa verificando se ela está tomando corretamente a 

medicação e nos casos mais difíceis, a gente oferece o café da manhã para o 

usuário ir até à Unidade [...].( G4) 

 

Hoje em dia a gente está tentando fazer acompanhamento dos Sintomáticos 

Respiratórios mensalmente. Que era muito difícil, a gente está tentando planejar o 

acompanhamento e a busca ativa também de quem abandona o tratamento. Então a 

gente está tentando fazer mês a mês olhar os livros mesmo. (G7)  

 

A gente vai para o território para fazer uma campanha sobre isso, enquanto equipe 

multiprofissional, saber se tem pessoas que estão apresentando sintomas, conversar 

com as pessoas no porta-a-porta, levar um carro de som. (G9) 

 

Na opinião de Pereira (2007), a busca ativa de Sintomáticos Respiratórios (SR) requer 

a utilização de recursos disponíveis em cada local para se ampliar a identificação precoce de 

novos casos de tuberculose. Para isto, faz-se necessária a vigilância constante na demanda dos 

serviços de saúde pelos profissionais de saúde, que devem incorporar esta ação como rotina 
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na atenção primária à saúde e não deixá-la a cargo apenas de períodos de campanhas por 

determinação do Ministério da Saúde. 

Segundo Santos (2007), as principais ações do PNCT estão baseadas na vigilância, 

prevenção e controle de casos. A vigilância tem como objetivo detectar precocemente os 

casos de TB, o que não pode ser alcançado de forma passiva, sendo fundamental estimular a 

busca ativa dos sintomáticos respiratórios na comunidade e em unidades de saúde, incluindo 

ambulatórios, emergências e hospitais nos grandes centros urbanos e em grupos de maior 

risco, tais como indígenas, albergados, população de rua, presidiários e portadores do 

HIV/Aids. 

Esta vigilância deve acontecer não só no sentido de ―vigilância à saúde‖ que acaba por 

incorporar os conceitos de vigilância epidemiológica e sanitária, mas na perspectiva de uma 

vigilância, como bem explica Teixeira et al (1998), com uma visão ampliada de Saúde e da 

formulação de modelos de interpretação dos determinantes, riscos, agravos e danos. À luz da 

moderna Epidemiologia, articula-se em um esquema operacional que resgata e amplia o 

modelo clássico da História Natural das Doenças, incorporando desde as ações sociais 

organizadas pelos distintos atores até as ações específicas de prevenção de riscos e agravos, 

bem como as de recuperação e reabilitação de doentes.  

Para tanto faz-se necessário que os apoiadores incorporem nas atividades das unidades 

as quais gerenciam o verdadeiro significado do modelo de vigilância da saúde. Segundo 

Teixeira e Costa (2009, p.14),  

 

o desenvolvimento da Vigilância da Saúde, entendida como uma forma de pensar e 

de agir, que pressupõe a análise permanente da situação de saúde da população e a 

organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos 

problemas e necessidades existentes, é um dos grandes desafios que se tem hoje. Os 

desafios se ampliam na medida em que implica não só mudanças na gestão e 

organização do sistema, especialmente na organização das práticas que ocorrem na 

―ponta‖ desse sistema, isto é, no espaço onde interagem os profissionais de saúde e a 

população, em seus distintos segmentos, mas, sobretudo, pela mudança necessária 

na própria concepção acerca do complexo saúde-doença-cuidado e suas inter-

relações com os determinantes e condicionantes econômicos, sócio-ambientais e 

culturais.  

 

A incorporação da proposta de Vigilância da Saúde pelos profissionais e 

trabalhadores, bem como os gestores, que atuam nesse espaço implica mudanças no 

seu processo de trabalho e nas relações que mantém com outros profissionais e 

trabalhadores e, sobretudo, nas relações que mantém com os usuários do sistema e 

com a população. Desse modo, a Vigilância da Saúde precisa ser construída com 

participação ativa dos profissionais, trabalhadores de saúde e da própria população, 

na medida em que requer mudança na forma de pensar e agir com relação à saúde e 

sua promoção, proteção e recuperação no plano individual e coletivo. Como prática 

social, exige o engajamento dos sujeitos interessados em refletir criticamente suas 

concepções e práticas de modo a reelaborar, continuamente, suas idéias, noções e 

conceitos acerca da saúde, seja enquanto ―estado de saúde‖ individual ou coletivo, 
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seja enquanto práticas de saúde, ações, serviços e sistemas de saúde (TEIXEIRA e 

COSTA, p. 14,15). 

Observa-se nos fragmentos discursivos a tendência dos apoiadores de centralizar a 

busca de casos e o diagnóstico da TB na figura do médico, e não na ESF:  

 

[...] o paciente consulta mais pelo respiratório, tosse há mais de três semanas, por 

exemplo e com secreção. Aí o que é que acontece, esse paciente se dirige a Unidade 

de Saúde. Na Unidade de Saúde o médico vai saber se ele está com esse sintomático 

respiratório. ...Esse paciente é tratado pelo médico. É dada toda medicação para 

que ele faça esse tratamento da tuberculose. (G1) 

 

Ele faz o escarro na Unidade, quando tem confiança o médico passa todos os 

exames: raio-x, todos os exames do protocolo, e quando recebe os resultados, ai ele 

vai ser tratado pela Unidade. (G3) 

 

o ACS vai a casa dele entregar os exames, nem chega a entregar, entrega ao 

médico, ele avisa ao usuário para ir pegar o exame lá com médico para uma nova 

consulta e ter as devidas orientações.( G16) 

 

Portanto, estes depoimentos mostram que a maneira como os apoiadores posicionam-

se em relação à busca de casos de tuberculose enfatiza a presença de um modelo hegemônico 

e não de um modelo o qual  reforça o trabalho em equipe como propõe a secretaria de saúde 

do município. 

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o 

intenso processo de especialização na área da saúde, o qual tende a aprofundar verticalmente 

o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem 

contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

De acordo com Peduzzi (2001, p.106),   

 

existe uma tipologia referente a duas modalidades de trabalho em equipe: equipe 

agrupamento, em que ocorre a justaposição das ações e o agrupamento dos agentes, 

e equipe integração, em que ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes. 

Em ambas, no entanto, estão presentes as diferenças técnicas dos trabalhos 

especializados e a desigualdade de valor atribuído a esses distintos trabalhos, 

operando a passagem da especialidade técnica para a hierarquia de trabalhos, o que 

torna a recomposição e a integração diversas do somatório técnico. Também, em 

ambas, estão presentes tensões entre as diversas concepções e os exercícios de 

autonomia técnica, bem como entre as concepções quanto a independências dos 

trabalhos especializados ou a sua complementaridade objetiva. Nesse sentido, a 

recomposição requer a articulação das ações, a interação comunicativa dos agentes e 

a superação do isolamento dos saberes. 

 

Peduzzi (2001, p. 108) ainda considera que:  

 

o trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho 

coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções 

técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Por meio da 

comunicação, ou seja, da mediação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das 

ações multiprofissionais e a cooperação. O trabalho em equipe ocorre no contexto 

das situações objetivas de trabalho, tal como encontradas na atualidade, nas quais se 

mantêm relações hierárquicas entre médicos e não-médicos e diferentes graus de 
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subordinação, ao lado da flexibilidade da divisão de trabalho e da autonomia técnica 

com interdependência. Portanto, há possibilidade de construção da equipe-

integração mesmo nas situações nas quais se mantêm relações assimétricas entre os 

distintos profissionais. O que poderá diferenciar a maior ou menor integração será a 

prática de argüição da técnica e da desigual valoração social dos distintos trabalhos 

por meio do agir - comunicativo, visto que este pressupõe não somente compartilhar 

premissas técnicas mas, sobretudo, um horizonte ético. 

 

Portanto, se os apoiadores não se vêem ou não se integram como parte da equipe que 

ele gerencia, e se em suas formações ideológicas eles não assumem a posição de sujeito 

condizente com a mudança proposta, qual a posição por ele ocupada dentro do contexto de 

mudança de modelo? Sendo protagonistas da história, os apoiadores não podem ter uma 

posição de contemplação e de passividade, para tanto devem estar atentos aos conceitos de 

linha do cuidado, usuário centrado, trabalho em equipe e vigilância da saúde.  

Outra contradição dada nos discursos dos apoiadores, como gestores, em relação à 

busca de casos de tuberculose é que embora se tenha um modelo de gestão cujos atributos são 

voltados para um modelo de atenção a saúde que usa ferramentas para provocar mudança, os 

fragmentos discursivos revelam que nas USF acontece uma busca passiva dos casos de TB, 

e não ativa. Segundo Cavalcanti e Olmos (2010), a busca passiva é a investigação de TB em 

indivíduos sintomáticos respiratórios que procuraram o serviço de saúde devido à tosse, 

enquanto a busca ativa é a busca de TB pulmonar em indivíduos sintomáticos respiratórios 

que não procuraram o serviço de saúde:  

 

A gente tem que identificar na própria Unidade de Saúde, a partir da visita que ele 

faz à Unidade. Quando ele está dentro do serviço [...]. (G2)  

 

[...] a partir de um olhar que todos os profissionais e Agentes de Saúde são 

orientados. Se as pessoas estiverem tossindo, são orientadas. Isso nos grupos. Tanto 

no grupo de gestantes, como no grupo de idoso, de jovem [...], no que a gente puder 

está divulgando a importância das pessoas estarem vindo à Unidade se estiver com 

tosse, porque é por aí. (G5) 

 

A busca de sintomático[...] a gente só procura quando tem algum caso, se não tem 

não faz essa procura.( G12) 

 

De acordo com as recomendações da III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2009), o atraso na identificação de casos de TB 

pulmonar ocorre devido à inadequada avaliação dos casos SR ou à procura tardia do serviço 

de saúde, sendo a busca ativa uma atividade multiprofissional com o objetivo de diagnosticar 

a TB precocemente, especialmente nos grupos com maior risco de adoecimento. 

Entretanto, a busca ativa como se pode perceber nos fragmentos discursivos, não 

acontece em razão do desconhecimento por parte dos apoiadores do legítimo significado da 

busca ativa, favorecendo, portanto, uma busca passiva dos casos. 



          77 

 

 

Esta busca de maneira passiva também está relacionada à falta de planejamento por 

parte destes gestores para ações de controle da TB. Quando questionados sobre o 

planejamento referente às ações de busca de sintomáticos respiratórios, ficou notório que 

não há planejamento, nem ações das equipes de saúde voltadas para a busca de sintomático 

respiratório:  

 

No geral não tem um planejamento assim: “-vamos ver quais usuários podem ter 

TB, os que não sejam os que já foram diagnosticados”. Mas assim, o 

acompanhamento da gente, quando tem uma suspeita geral, a enfermeira vai á casa 

da pessoa ver se consegue fazer a coleta, mas não tem planejamento pra isso.(G4) 

 

Muitas vezes o próprio Agente de Saúde que está na casa do usuário pelo menos 

uma vez ao mês, ele não tem um olhar crítico sobre isso, pelo menos para dizer a 

equipe: -“olhe, está tossindo há muito tempo, isso não é estranho? (G7) 

 

A gente tem que identificar na própria Unidade de Saúde, a partir da visita que ele 

faz à Unidade. Quando ele está dentro do serviço, ou médico, ou enfermeiro ou 

dentista, por exemplo: quando o dentista detecta que a pessoa tá tossindo, tá com 

pigarro, tá com escarro, ai ele pergunta há quantas semanas que aquele usuário tá 

tossindo, e aí ele encaminha. Caso esteja dentro do perfil do sintomático 

respiratório, já encaminha para o serviço pra fazer a coleta da baciloscopia. E aí à 

gente dirige aos livros grandes, as enfermeiras pegam os livros grandes verdes que 

tem, que é de acompanhamento do sintomático respiratório para as anotações das 

pessoas. (G2) 

 

No fragmento discursivo do sujeito G2, pode-se perceber a existência do um 

esquecimento número 1 ou esquecimento ideológico (ORLANDI, 2009), no qual o sujeito não 

se dá conta da historicidade dos sentidos. Tal esquecimento finca-se na ordem do inconsciente 

e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Quando se percebe que o Não 

Dito no fragmento discursivo do sujeito G2 é exatamente o planejamento, questiona-se a qual 

tipo de ideologia este apoiador gestor está filiado. Os apoiadores passam uma visão de que o 

planejamento não é incorporado à sua rotina de trabalho. Entretanto, se eles não planejam não 

podem realizar a busca de casos e conseqüentemente a descoberta de casos de TB 

precocemente fica fragilizada.   

Ainda sobre o planejamento, quando perguntado ao sujeito G13 o mesmo demonstrou 

total negação sobre a ação. Onde se pode notar no não dito que o mesmo não queria falar 

sobre o assunto:  

Não conheço. (G13) 

 

A entrevistadora refez-lhe o questionamento após lhe explicar o significado de 

planejamento de ações para a busca de casos de TB. Mesmo assim, o sujeito tenta responder 

falando em indicadores, mostrando que desconhece as orientações da política da ABS na qual 

a TB é área estratégica: 
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Então, no município agora a gente está discutindo indicadores de uma forma mais 

intensa, tanto por uma demanda financeira mesmo, que traz recursos, como pela 

produção do cuidado. A princípio a gente vem discutindo alguns principais 

indicadores. A tuberculose ainda não está entre esses indicadores, mas mais para 

frente agente vai trabalhar um pouco melhor e, provavelmente, a tuberculose vai 

estar indicada. Mas a forma como a gente vem desenvolvendo o trabalho com os 

indicadores, a busca dos dados, não só dos dados por si só, mas a realização dos 

cálculos junto com a equipe e o entendimento disso, acho que mais para frente a 

gente, tendo se organizado direito, vai repercutir bem no acompanhamento da 

tuberculose. (G13) 

 

Para Teixeira (2010), a atuação planejada sobre qualquer recorte da realidade implica 

num esforço de entendimento entre os diversos atores sociais ali presentes, de modo a permitir 

uma explicação abrangente sobre uma dada situação e sobre as formas de intervirem os 

problemas, de modo a resolvê-los ou controlá-los.  

Como estes apoiadores não apresentam em suas filiações ideológicas a visão de 

planejamento, o qual no entendimento de Teixeira (2010) é concebido como a um processo de 

racionalização de ações humanas que consiste em definir proposições e construir sua 

viabilidade com vistas à solução de problemas e atendimento de necessidades individuais e 

coletivas e principalmente do planejamento estratégico situacional (PES) proposto por Matus 

(1989). Como forma de solucionar problemas, atender necessidades ou avaliação de ações, 

questiona-se se de fato este apoiador está com uma percepção do momento de mudança, onde 

através de uma proposta de gestão participativa poderia se ter não um trabalho linear, 

fragmentado e seqüencial, como se percebe nos depoimentos, mas sim um trabalho em equipe 

(o planejamento por exemplo) onde todos os atores envolvidos estariam voltados a uma 

mesma causa que seria o controle dos casos de TB. 

Como não há planejamento, nas poucas vezes em que a busca de casos de TB é citada 

ela acontece de maneira secundária às visitas domiciliares feitas pelos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), demonstrando não haver na Atenção Básica atividades específicas para a 

busca de casos, de forma que o planejamento estaria restrito a sensibilidade do ACS: ao seu 

olhar crítico perante os casos de TB. 

 

Nas visitas domiciliares, os Agentes de Saúde fazem a primeira busca ativa e vai do 

olhar, da identificação. (G8) 

 

Logo, a detecção precoce dos casos de TB, de acordo com os discursos dos sujeitos, 

depende apenas do olhar do ACS, e mesmo assim quando a doença já está instalada, 

mostrando mais uma vez a contradição com o modelo de atenção a saúde proposto que 

valoriza a promoção a saúde e não a doença:  
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É ele (o ACS) que é capaz de olhar e ver que tem alguma coisa errada com aquele 

usuário. Faz três ou quatro semanas que está fazendo a visita e a tosse dele não 

passa, a secreção está aumentando. Então assim, ele já vê e já diz para o usuário ir 

à Unidade de Saúde, ou então já pede para levar o médico ou enfermeiro à casa do 

usuário.” (G1) 

 

O resultado da falta de conhecimento e planejamento em relação à busca de casos é, 

com certeza, um aumento gradativo do retardo do diagnóstico da TB.  

Finalizando a discussão sobre a formação discursiva Fatores relacionados à busca de 

casos de tuberculose que concorrem para o Retardo do diagnóstico da TB, destaca-se ainda 

dentro desta temática a Compreensão do DOTS como estratégia de controle da TB segundo a 

visão dos apoiadores.  

Muitos dos apoiadores demonstraram em seus discursos não saberem o que é o DOTS 

quando questionados sobre sua opinião a respeito do DOTS e a Terapia diretamente 

observada (TDO): 

 

Não sei te informar. (G1) 

 

Coloca-me aí sobre o DOTS. [...] eu acho que sobre o DOTS a enfermeira tem 

mais apropriação de está falando [...]. (G2) 

 

Eu sei que é o tratamento supervisionado [...]. Mas assim, eu não sei o que e que 

muda. (G4) 

 

O que é o DOTS? (G8) 

 

Bom, eu também não conheço. Minha formação é de fisioterapeuta [...]. (G13) 

 

O DOTS é o quê? (G14) 

 

Percebe-se, nestes depoimentos, que os apoiadores não têm conhecimento acerca da 

estratégia DOTS, definida como uma das prioridades para o controle da TB, principalmente 

para os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de TB notificados no mundo, entre 

eles o Brasil.  

Após explicação do entrevistador sobre o que seria o DOTS, os sujeitos responderam 

novamente o questionamento baseados em suas formações ideológicas:  

 

E assim, não sei te dizer, porque como está sendo uma parte nova na unidade de 

saúde, não sei como está sendo sua progressão ainda. Mas a medicação está sendo 

encaminhada bem direitinho. Os pacientes estão recebendo essa medicação na 

Unidade. Então assim, acredito que, a progressão vai ser bastante tranqüila para 

esse tratamento. (G1) 

 

Então pra mim ele é inclusive um estímulo. Às vezes os usuários não têm nem o que 

comer. Então eu acho que é um estímulo [...]. (G7) 
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Aqui no nosso território, por ser muito carente, a gente não pode fazer na casa do 

usuário o DOTS, porque se a gente lhe dá o alimento que vem da secretaria ele 

consome todo, aí quando a gente vai lá fazer a alimentação junto com a ingestão do 

medicamento não tem mais o alimento, então a gente tem que fazer aqui na unidade. 

(G9) 

 

É uma proposta muito boa. Muito interessante porque realmente a alimentação 

para o paciente de tuberculose é fundamental. (G10) 

 

Agora o que falha com essa população bem carente, que a gente tem, é que eles 

acham que a alimentação é para a família. Ali tem alimentos que são adequados 

para o paciente da tuberculose, que tem um suporte nutricional para eles [...] Mas é 

um programa que vê o usuário como um todo, oferecendo um suporte nutricional. 

(G11) 

 

E o que chama muito o usuário para fazer esse tratamento é o café da manhã, tem 

cremogema, tem suco, é um café da manhã bem forte e isso chama a atenção do 

usuário. (G15) 

 

Infelizmente, notou-se que os apoiadores apresentam uma compreensão restrita do 

DOTS. Através de seus discursos, eles apresentaram o DOTS não como a principal estratégia 

de controle da TB no Brasil, mas sim de uma forma muito reducionista ao (na maioria dos 

discursos) associarem o DOTS a um benefício alimentar ou a distribuição de medicamentos, 

voltando a estratégia para a pobreza e não para o controle da TB. Em suas posições 

ideológicas, eles demonstram, segundo a sua visão, a necessidade de proteção social para os 

doentes de suas unidades pela pobreza e não pela TB. 

Segundo Silva (2006), podem ser perigosas e resultar em conseqüências sérias ações 

de oferecimentos de benefícios ao doente em troca de sua adesão ao tratamento. Não sendo 

bem conduzidas, poderão resultar ainda mais na exclusão desses doentes enquanto cidadãos, 

titulares de direitos e deveres. Para a autora, o Estado tem papel fundamental no acesso 

igualitário da coletividade aos bens sociais, pois os serviços de saúde, individualmente, jamais 

irão solucioná-las. 

É importante que estes apoiadores, exercendo função de gestão, independentemente de 

suas formações, venham a se familiarizar com todo o programa de ações de controle da TB, 

uma vez que, para o sucesso da implantação de um modelo participativo e não hegemônico, é 

necessário o empenho dos atores envolvidos na contribuição para o sucesso da mudança 

proposta.   
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6.2 RELAÇÃO ENTRE AS DIFICULDADES DE REALIZAÇÃO DE BUSCA DE CASOS 

DE TUBERCULOSE E O MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO NO MUNICÍPIO 

DE JOÃO PESSOA 

 

Na formação discursiva ―Fatores relacionados à busca de casos de tuberculose que 

concorrem para o Retardo do diagnóstico da Tuberculose: O cuidado como um valor”, vista 

no item anterior, pode-se observar que a SMS do município de João Pessoa passa por 

momentos de mudanças, pretendendo em seu projeto político, ter uma rede de serviços de 

saúde integral, humanizados e de qualidade. Esse projeto toma por base uma linha de cuidado 

com referência à organização da gestão e da atenção em saúde. Cujo objetivo é criar uma 

organização da gestão setorial e das práticas assistenciais a qual responda por uma concepção 

de saúde que não esteja centrada somente no tratamento das doenças, mas na inclusão de 

pessoas em sistemas de produção do cuidado à saúde e de participação na afirmação da 

cidadania (PMS, 2006). 

As novas ações de atenção a saúde valorizam rotinas que se baseiam na concepção de 

um Modelo Usuário Centrado, que priorize o Acesso /Acolhimento; Vínculo/ 

Responsabilização (nova relação profissional de saúde-usuário); Trabalho em equipe e 

multidisciplinar; Integralidade da atenção; Prática clínica cuidadora; Efetividade; Eficiência; 

Resolubilidade; Qualidade da atenção (acesso, continuidade, coordenação e satisfação); 

Profissionalização e democratização dos serviços; Articulação em Rede e Controle da 

Sociedade/Beneficiários.  

Nesta segunda etapa da análise de discurso dos apoiadores matriciais, procura-se 

entender através dos fragmentos discursivos qual a relação entre as dificuldades de realização 

de busca de casos de tuberculose e o modelo de gestão implantado no município de João 

Pessoa, uma vez que, como se pode perceber na formação discursiva anterior, a busca de 

casos de tuberculose realizada não é prioritariamente ativa. Pretende-se, portanto, analisar a 

identificação dos principais fatores envolvidos no retardo ao diagnóstico da TB através da 

posição ideológica dos sujeitos relacionando estes fatores com o modelo de gestão implantado 

e com a realização da busca de casos de TB. 

A principal estratégia utilizada para efetivar a nova política de saúde adotada no 

município de João Pessoa é o matriciamento. O Plano Municipal de Saúde de João Pessoa 

(PMS, 2006) apresenta o matriciamento como a construção de momentos relacionais nas 

quais se estabelece uma troca de saberes entre os profissionais de diferentes áreas e serviços 

de atenção à saúde envolvidos no cuidado dos usuários, com o objetivo de garantir que as 
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equipes estabeleçam relações ou responsabilizem-se pelas ações desencadeadas, garantindo a 

integralidade da atenção em todo o sistema de saúde.  

Em João Pessoa, o apoio matricial surge então no ano de 2006 como dispositivo para 

enfrentar a fragmentação do processo de trabalho, decorrente da especialização das áreas de 

conhecimento, utilizando saberes de campo e núcleos específicos. Compõem a Equipe de 

Apoio Matricial os núcleos de Serviço Social, Fisioterapia, Educação Física, Farmácia, 

Nutrição, Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Medicina. Seu objetivo é criar espaços de 

encontro para produzir diálogo e pactuação entre gestão, trabalhadores e usuários, 

reconhecendo que cada ator opera com uma concepção de saúde diferente. Nessa disputa, o 

apoiador faz o enfrentamento e mediação de conflitos para encarar a complexidade dos 

problemas de saúde.  

Devido à variedade de núcleos de saberes específicos destes apoiadores, procurou-se 

entender a Associação do conceito de tuberculose com o núcleo específico por formação 

profissional de cada apoiador. 

Segundo Campos (2000), entender-se-ia por Núcleo uma aglutinação de 

conhecimentos e a conformação de um determinado padrão concreto de compromisso com a 

produção de valores de uso. O núcleo demarcaria a identidade de uma área de saber e de 

prática profissional; e o Campo, um espaço de limites imprecisos onde cada disciplina e 

profissão buscariam em outras o apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas.  

Os 16 gestores apoiadores entrevistados dividiam-se por formação profissional nos 

seguintes núcleos: 
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Figura 05: Formação Profissional dos Apoiadores  

Fonte: ATLAS ti 6.0  

 

Quando questionados sobre o que pensavam ou entendiam a respeito da Tuberculose, 

notou-se que os apoiadores em seus discursos demonstraram insegurança ao responder a 

questão abordada, pois muitos relacionaram a TB apenas a uma concepção biológica da 

doença, de controle centrado no médico, preconceituosa e reducionista. 

 

Hoje eu vejo como uma patologia que se diagnosticada precocemente tem um 

tratamento completo. Hoje os médicos das Unidades Básicas de Saúde estão em 

cima, já estão informados sobre esse tratamento, a questão do sintomático. 

FISIOTERAPIA 

 

É uma coisa que não é usual pra mim, pela minha formação. Eu comecei a ter 

contato no apoio. Eu acho que eu tive muito daquele, passei por aquele preconceito, 

eu não tinha muito conhecimento, mas hoje pra mim, eu não sei, acho que é uma 

doença tranqüila, como outra que a gente possa pegar que tem uma forma fácil de 

tratar, mas que está envolvida numa nuvem negra parece. PSICOLOGIA 

 

O que eu penso é que é uma doença contagiosa que é causada por vírus e os 

sintomas são esses... os sintomas mais, assim, que chamam mais atenção, que é 

tosse persistente com 15 dias ou mais, se eu não me engano, febre com muita 

sudorese. Pelo fato de ser uma doença muito contagiosa, tem que ter muito cuidado 

com os comunicantes, com a família, porque é uma coisa que pode se espalhar 

muito rapidamente. PSICOLOGIA 

 

É uma doença bastante contagiosa e que requer muito cuidado. FARMACIA  

 

Eu acho que é uma doença que já daria para o Brasil ter controlado, porque já tem 

um tratamento eficaz. O SUS ele da os medicamentos, dá inclusive, o tratamento 

==== ==== ==== ==
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supervisionado com o café da manhã e muitas vezes na Atenção Básica a gente não 

consegue ter um controle. EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Para se garantir o anonimato dos entrevistados foram retiradas das falas as 

identificações com a letra G, optando por deixar apenas a formação profissional. 

Como se pode perceber nestes fragmentos discursivos, os apoiadores têm uma visão 

do controle da TB apenas centrado na figura do médico e no tratamento. Demonstram não 

conhecer a TB como uma doença de cunho social que faz parte das prioridades da atenção 

básica, e ainda que tentem explicar de uma maneira biológica revelam não conhecer se quer o 

agente causador, ao indicar ser a TB uma ―doença contagiosa que é causada por vírus.‖ 

Dos discursos analisados, apenas dois apresentaram certa coerência com o significado 

da TB, pois apontam o sentido da integralidade e da doença além de se mesma:  

 

A tuberculose pra mim é uma doença infectocontagiosa que a gente tem que ter todo 

um olhar para essa doença. Que a contaminação dela é muito fácil, e se ela não for 

tratada o mais precocemente, aí vai existir seqüelas e até a questão da morte 

mesmo. E assim, a gente já pensou várias ações assim com os Agentes de Saúde 

para fazer essa busca ativa mesmo, ter esse olhar mesmo, para quando chegar às 

casas, se as pessoas estiverem com esse sintomas de tosse, fazer essa busca ativa 

mesmo. ENFERMAGEM  

 

Acho que é uma doença que é muito recorrente ainda, mas que tem um estigma, que 

ainda é muito forte. Que é uma doença de pobre, que só atinge a classe mais baixa, 

e aí as pessoas não tem o olhar só do Saúde da Família, por exemplo, os 

profissionais qualificados para essa questão, a gente não vê muito falar sobre 

tuberculose na mídia. Na Unidade de Saúde que a gente lida realmente com as 

pessoas mais carentes, é que a gente detecta que o número é grande, e que é uma 

luta constante. Tem que está muito vigilante em relação à tuberculose, porque ela 

continua se disseminando {...}.Com relação à temática da tuberculose, para mim na 

realidade é uma experiência nova. Até porque a minha própria formação, Assistente 

Social, assim, é muito necessário você está apropriado da discussão, mas a clínica 

mesmo da TB eu não tinha. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nota-se, no fio do discurso destes gestores uma relação da TB com o conceito de 

vigilância da saúde, porém com marcas do campanhismo e preocupada com a disseminação 

da doença. Entretanto, os apoiadores no geral não atribuem a problemática TB a suas 

formações profissionais. Embora eles estejam ocupando um lugar de gestão, e como gestores, 

independentemente de sua formação, precisam estar informados acerca das políticas que 

tratam as doenças prioritárias dentro da atenção básica, não separando, portanto, a clínica 

(relacionada com o seu núcleo de especialidade) da gestão.   

Segundo Pinto (2007), tempos atrás a gestão do que era considerado problema coletivo 

de saúde era da alçada de poucas pessoas, representantes do poder, que decidiam pela 

coletividade. A clínica, exercida nos primórdios das preocupações com a Saúde Pública, 

desenvolveu-se de modo correlato às demandas do poder, conformando-se a ele e atendendo 
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mais às suas necessidades do que àquelas das populações. Os modos de encobrimento dos 

mecanismos de poder trabalharam sempre no sentido de isolar gestão de clínica, como se 

fossem práticas isoladas e independentes. Ainda vemos este fenômeno, hoje, no sistema de 

saúde.   

Quando a gestão do ambiente de trabalho em saúde está afastada da clínica que é 

exercida, esta permanece, no seu isolamento, sem possibilidade de questionar-se, tendendo os 

profissionais também a isolarem-se na repetição do ―habitual‖, sem troca e sem potencializar 

transformações. Produzir clínica sem questionar a produção coletiva dos profissionais que a 

exercem leva à reprodução mecânica do modelo biomédico ou de outro modelo que se queira 

implantar sem crítica. Pensar e praticar juntos gestão e clínica deve levar ao constante 

questionamento de todos os envolvidos no trabalho em Saúde (PINTO, 2007).  

Esta maneira de pensar nos leva ao desafio de praticar outras formas de gerência e 

organização do processo de trabalho em saúde, com o objetivo de ir além das práticas 

tradicionais de administração, propondo novos arranjos organizacionais que estimulem o 

compromisso dos profissionais das equipes a produzirem saúde de forma coletiva e ampliada 

focada no usuário.   

Mediante as concepções sobre a TB apresentadas nas formações ideológicas dos 

apoiadores questionou-se o que de fato seria a função de apoiador matricial para estes 

gestores, tentando-se perceber qual a relação entre a função de apoiador matricial e a 

gerência de serviços de saúde. 

 

Na função de apoiadora, nós temos várias funções na realidade. A gente faz um 

apoio mais pedagógico já com as equipes do Saúde da Família, e aí a gente discute 

o processo de trabalho junto às equipes e os problemas recorrentes do cotidiano do 

Saúde da Família. G2 

 

Apoiador tem uma função dupla. A gente é gestão, com certeza (porque o último 

nível lá da gestão é ele) e agente também faz o apoio dentro da questão clínica que 

é algo do apoio matricial que a gente tem. Então, o apoiador ele tem uma visão na 

Unidade para os casos específicos da sua profissão, mas primordialmente, é uma 

visão gerencial. A gente tem a obrigação, muitas vezes de cobrar coisas, de cobrar 

que as coisas funcionem. De ver como está o estrutural, o instrumental, o que falta 

para a Unidade. Discussões de processo de trabalho, questões de saúde, ao mesmo 

tempo em que a gente tem que levar todas as informações que passam no município, 

tudo o que vem da Secretaria para a gente em nível de Distrito. Quem faz o repasse 

é a gente. Então, a gente tem que fazer muitas discussões com as equipes, de coisas 

mais administrativas mesmo. G4 

 

O apoiador faz tudo, eu considero uma pessoa que está por dentro de tudo. A gente 

tenta organizar a Unidade, toda a parte burocrática, também como toda a parte de 

organização do serviço. G14 
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Estes fragmentos discursivos remetem a um modelo de atenção à saúde normativo, 

seqüencial e tradicional, no qual se pode perceber um perfil de administrador com uma 

atividade estritamente burocrática, restringindo-se a manipulação de papéis, rotinas e 

inflexibilidades. Portanto, ao se analisar a discursividade destes fragmentos, levanta-se os 

seguintes questionamentos: como os apoiadores fazem clínica se não conhecem o DOTS 

como uma das principais estratégias no controle da TB? De que maneira eles tentam organizar 

a unidade de saúde se não dominam sequer o percurso que o doente de TB realiza para obter o 

diagnóstico? Nota-se que estes apoiadores enquanto gestores não mostram que incorporam à 

sua prática tecnologias leves, e não apresentam uma visão mais dinâmica dos processos 

organizacionais. 

Tais dinâmicas podem ser observadas em novos arranjos organizacionais transversais, 

como as Equipes de Referência e o Apoio Matricial, os quais fazem parte da proposta do 

plano municipal de saúde de João Pessoa. As equipes de referência e o apoio matricial  

estimulam padrões de relação entre trabalhadores e usuários que favorecem a troca de 

informações e a ampliação da responsabilização dos trabalhadores com a produção de saúde, 

surgindo como proposta de mudança para o processo de trabalho focado em procedimentos 

burocráticos, restringidos a prescrever e tendentes a dificultar o envolvimento dos 

profissionais de saúde com os usuários. Logo, estes novos arranjos oferecem mudanças tanto 

na estrutura assistencial como gerencial dos serviços de saúde. 

Vislumbra-se esta mesma lógica quando Campos e Domitti (2007), afirmam que o 

Apoio Matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma 

metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de 

realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões 

(CAMPOS; DOMITTI, 2007).  

A Equipe de Referência tenta resolver ou minimizar a falta de definição de 

responsabilidades, de vínculo terapêutico e de integralidade na atenção à saúde, oferecendo 

um tratamento digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo (BRASIL, 2004b).  

Nas equipes de referência a organização do trabalho em equipe consiste num conjunto de 

trabalhadores que comungam do mesmo espaço de trabalho/atuação e interagem para a 

definição de encargos sanitários, considerando núcleos e campos de competências e 

responsabilidades (BRASIL, 2009).  

Na Equipe de Referência, a importância encontra-se na interdependência entre os 

profissionais, valorizando cada trabalhador amparado nos resultados obtidos, e não no 

prestígio de profissão A ou B. Dessa maneira, desenvolve-se uma gestão democrática e um 
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modelo de atenção baseado em resultados para o usuário, e não na produção de procedimentos 

terapêuticos.  

Como a gestão e a atenção produzem subjetividade, afetos e mobilizam emoções, a 

falta de uma Equipe de Referência pode induzir a uma ilusão de auto-suficiência das 

corporações e um clima de disputa estéril no serviço. A proposta de Equipe de Referência 

pretende, desestimular os conflitos corporativos, colocando o usuário no centro do processo 

gerencial e de atenção (CARVALHO; CUNHA, 2007). 

Como complemento da Equipe de Referência destaca-se a existência de outro arranjo 

na organização dos serviços e na metodologia de gestão do trabalho em saúde: o Apoio 

Matricial. 

Os autores Campos e Domitti (2007, p. 399-400), afirmam: 

 

O apoio matricial em saúde objetiva ―assegurar retaguarda especializada a equipes e 

profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. Trata-se de uma 

metodologia de trabalho complementar àquela prevista em sistemas hierarquizados, 

a saber: mecanismos de referência e contra-referência, protocolos e centros de 

regulação. O apoio matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto 

suporte técnico-pedagógico às equipes de referência‖ (CAMPOS; DOMITTI, 2007, 

p.399-400). 

 

Segundo Arona (2009), o Apoio Matricial é um arranjo de gestão que possibilita a 

organização das ações de saúde da especialidade na atenção básica e amplia o acesso nas 

equipes de saúde da família, favorecendo a construção de novos arranjos, de forma que, com 

uma equipe mais qualificada, seja possível pensar cada situação dentro de sua especificidade, 

sob diferentes olhares. Com este foco, a atenção básica deve fazer parte de uma rede ampla 

interligada de cuidados, como um espaço capaz de gerenciar as demandas de seus usuários. 

Desta forma, faz-se necessário ampliar as clínicas especializadas nas equipes de saúde da 

família e nas unidades básicas por meio do apoio matricial (ARONA, 2009).  

Em outra definição de Apoio Matricial vemos que ele complementa as equipes de 

referência. Já que a equipe de referência é a responsável pelos seus usuários, ela geralmente 

não os encaminha, ela pede apoio, tanto aos serviços de referência/especialidades (e/ou aos 

especialistas isolados) quanto a outros profissionais que lidam com o doente (BRASIL, 2004 

b). 

De acordo com a explicação de Campos e Domitti (2007, p.402) o  

 

emprego do nome ‗matricial‘ indica a possibilidade de sugerir que profissionais de 

referência e especialistas mantenham uma relação horizontal, e não apenas vertical 

como recomenda a tradição dos sistemas de saúde. Trata-se de uma tentativa de 

atenuar a rigidez dos sistemas de saúde quando planejados de maneira muito estrita 

segundo as diretrizes clássicas de hierarquização e regionalização. Segundos os 
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autores já o termo o primeiro termo ‗apoio‘ sugere uma maneira para operar-se essa 

relação horizontal mediante a construção de várias linhas de transversalidade, ou 

seja, sugere uma metodologia para ordenar essa relação entre referência e 

especialista não mais com base na autoridade, mas com base em procedimentos 

dialógicos. O termo foi retirado do método Paidéia (CAMPOS, 2000b) que cria a 

figura do apoiador institucional e sugere que tanto na gestão do trabalho em equipe 

quanto na clínica, na saúde pública ou nos processos pedagógicos, a relação entre 

sujeitos com saberes, valores e papéis distintos pode ocorrer de maneira dialógica. 

 

Na opinião de Figueiredo (2005), o Apoio Matricial romperá com processos de 

referência e contra-referência que atualmente representa, para o autor uma des-

responsabilização dos profissionais: 

 

(...) Pretende romper com o sistema das guias de referência e contra-referência, que 

produzem encaminhamentos consecutivos e que se traduzem usualmente em des-

responsabilização e alienação dos profissionais em relação ao objetivo primordial de 

seu trabalho, que é a produção de saúde. (FIGUEIREDO, M.D., 2005, p. 30). 

 

Segundo Campos e Domitti (2007, p.401) o apoio matricial  

 

busca personalizar os sistemas de referência e contra-referência, ao estimular e 

facilitar o contato direto entre referência encarregada do caso e especialista de apoio. 

Nesse sentido, essa metodologia altera o papel das Centrais de Regulação, 

reservando-lhe uma função na urgência, no zelo pelas normas e protocolos 

acordados e na divulgação do apoio disponível. A decisão sobre o acesso de um caso 

a um apoio especializado seria, em última instância, tomada de maneira interativa, 

entre profissional de referência e apoiador. O regulador à distância teria um papel de 

acompanhar e avaliar a pertinência dessas decisões e de tomá-las somente em 

situações de urgência, quando não haveria tempo para o estabelecimento de contato 

entre referência e apoio matricial. 

 

Nota-se que de fato o amparo do Apoio Matricial faz superar os exaustivos 

encaminhamentos (de referência e contrareferência), permitindo que o tratamento fique mais 

próximo do usuário e das equipes, as quais mantém contato com aquele e propiciam forma um 

adequado vínculo terapêutico e redução das filas de espera. A equipe matricial deve estar 

sempre à disposição para resolver problemas de saúde, por meio de uma integração com a   

equipe de referência, de forma a promover encontros periódicos para a discussão de casos, 

definição de linhas de intervenção e de projetos terapêuticos.  

Para Arona (2009), o projeto de Matriciamento (a aplicação do Apoio Matricial) busca 

garantir às equipes das UBS maior apoio quanto à responsabilização do processo de 

assistência, garantindo a integralidade da atenção em todo sistema de saúde ao fazer uma 

intervenção com o olhar do gestor municipal, na busca por implementar mudanças de 

programas e ações descentralizadoras o acesso à especialidade e ao mesmo tempo 

disponibilizar recursos e equipamentos para que efetivamente possa ocorrer esta intervenção. 

O Matriciamento propõe abrir um caminho para atingir alguns dos importantes princípios do 

SUS por meio da ampliação do acesso, integralidade, direito à informação e descentralização.  
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Uma vez que o Apoio Matricial trabalha na visão do fazer saúde de uma forma 

ampliada e integrada, na perspectiva de um saber generalista e interdisciplinar, ampliando o 

olhar dos profissionais da saúde, por meio do conhecimento das equipes nas unidades básicas 

de saúde sobre os usuários, as famílias e o território, compartilhando as responsabilidades. As 

equipes de referências e o apoio matricial constituem-se, assim, como ferramentas 

indispensáveis para a humanização da atenção e da gestão em saúde.   

Para levantar algumas inquietações no que concerne a gestão, Campos (2007) faz 

algumas indagações sobre a posição do gestor e do apoiador. O autor questiona como é 

possível ser gestor ou apoiador sem problematizar posturas profissionais mecânicas que mal 

avaliam riscos ou vulnerabilidade dos usuários e, em conseqüência, não acionam arranjos 

apropriados como são os programas de saúde ou os projetos terapêuticos para proteger os 

mais expostos, e, tendo em vista a complexidade do processo saúde e doença, indaga como 

conciliar com o hábito corporativo das especialidades e profissões de isolar-se e de fragmentar 

cada vez mais a atenção.  

Para responder estes questionamentos, precisa-se retomar a função de apoiador 

matricial, na perspectiva do campo e na de núcleo. Tanto o núcleo quanto o campo seriam, 

pois, mutantes e se interinfluenciariam, não sendo possível detectar-se limites precisos entre 

um e outro. Contudo, no núcleo, haveria uma aglutinação de saberes e práticas, compondo 

uma certa identidade profissional e disciplinar. Metaforicamente, os núcleos funcionariam em 

semelhança aos círculos concêntricos que se formam quando se atira um objeto em água 

parada. O campo seria a água e o seu contexto (CAMPOS, 2000). 

Portanto, os apoiadores matriciais não devem ter a visão de que devem dar prioridades 

apenas em seus núcleos nas suas atividades gerenciais. Como gestores, eles devem confluir os 

seus saberes em um campo propício a realização de atividades gerenciais de maneira ampla e 

inovadora como propõe modelo de atenção a saúde pautado na determinação social da saúde e 

em defesa da vida.  

É de suma importância que os apoiadores não encarem a função gerencial apenas 

como um cargo ocupado para preencher espaços: 

 

A gente acaba assumindo essa demanda de gerencia, porque não existe gerencia de 

unidades. A gente está tentando trabalhar num processo de co-gestão, então a gente 

trabalha com grupos operativos que vão organizar a própria demanda dentro da 

Unidade. G8   

 

A gestão do cotidiano em saúde deve ser entendida como um terreno de produção e 

cristalização dos modelos de atenção à saúde. Neste entendimento, devem-se utilizar 
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ferramentas conceituais e operativas para que a gestão produza cuidado na perspectiva da 

Integralidade, de modo a intervir sobre o processo de trabalho em saúde e valorizar o papel 

das relações intersubjetivas no cotidiano do fazer/pensar saúde, favorecendo a realização de 

busca de casos de tuberculose.   

Logo, estes apoiadores devem atuar como gestores e não apenas como fisioterapeutas, 

psicólogos, farmacêuticos etc., que concentram toda a sua capacidade administrativa apenas 

em suas formações profissionais, inferiorizando a gerência de unidades de saúde ao patamar 

de atividades meramente burocráticas e normativas. 

Outro aspecto a ser discutido encontra-se no fragmento discursivo acima, do sujeito 

G8, quando cita uma das ferramentas que fazem parte deste universo de mudança de modelo 

de atenção a saúde em João Pessoa, o ―processo de co-gestão”.  

O prefixo ―co‖ indica o conceito e a experimentação da gestão em uma nova 

perspectiva, que seria a adição de novos sujeitos e funções ao processo de gestão. 

Conceitualmente, co-gestão é um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, 

sendo, portanto, uma diretriz etico-política a qual visa democratizar as relações no campo da 

saúde. Significa a inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão (análise de contexto e 

problemas; processo de tomada de decisão), sendo exercida não por poucos ou alguns, mas 

por um conjunto mais ampliado de sujeitos que compõem a organização, assumindo-se o 

predicado de que todos são gestores de seus processos de trabalho (BRASIL, 2009).  

No âmbito das atribuições, a co-gestão recompõe as funções da gestão, a qual além de 

atuar na funcionalidade da organização, teria a função de executar as tarefas apontadas pelo 

Ministério da Saúde (2009): 

 Analisar a instituição, produzir analisadores sociais-efeitos de ação político-

institucional, sendo a gestão concebida como um importante espaço para a 

problematização dos modelos de operar e agir institucional; 

 Formular projetos, a que implica abrir-se ao debate entre sujeitos e grupos, os quais 

disputam os modos de operar e os rumos da organização, sendo a gestão também um 

espaço de criação; 

 Constituir-se como espaço de tomada de decisão, portanto lugar substantivo de poder, 

entendido como capacidade de realização, força positiva, criadora; 

 Ser um espaço pedagógico, lugar de aprender e de ensinar; espaço de aculturação, de 

produção e socialização de conhecimentos. 

Como resultado da inclusão de outros atores nos processos de gestão passa a existir a 

responsabilidade mútua do cuidado, pois todas as tomadas de decisões e aplicações das ações 
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seriam coletivas, decorrentes de pactos entre os sujeitos envolvidos (gestores, trabalhadores e 

usuários), possibilitando uma produção de saúde de melhor qualidade, visto que as decisões 

haviam sido ampliadas as todas as partes e as mesmas teriam colocado seus desejos e seus 

interesses.  

Entretanto tal concepção não foi observada no discurso dos apoiadores quando 

analisado os fragmentos discursivos que tratavam da Percepção da participação da 

comunidade no controle da tuberculose. 

 

Nesse dia- D da tuberculose que eu te falei, houve uma grande quantidade de 

pessoas, tudo, participando, vendo as palestras. G1 

 

Inclusive a gente está planejando estratégias de está fazendo reuniões com a 

comunidade, que é uma coisa que já deveria existir, mas não existe atualmente. G2 

 

A participação da população é ainda insuficiente, como eu te falei. Assim, a gente 

trabalha bastante na qualificação dos profissionais, mas essa questão da população 

em relação à tuberculose, ela ainda é pequena. G10 

 

Pois é, a população. Quando a ação é voltada pra TB, ela fica muito assim, por 

fora, porque ela tem medo, ou então as próprias pessoas que tem não querem 

contar. Então isso, como comunidade, eu ainda acho que tem muita fragilidade 

nesse ponto. G12 

 

Na comunidade eu não vejo, assim, muita participação não. É uma coisa que a 

gente precisa trabalhar mais dentro da comunidade. A gente precisa formar grupos 

para poder estar passando um pouco sobre esse assunto. G14 

 

Então, como não foi feito nenhum trabalho até então, não tenho como te responder. 

G15 

 

Como se percebe, a participação da comunidade dentro da co-gestão, consoante com a 

Estratégia da Educação Permanente utilizada pelo município no que diz respeito às ações de 

controle da tuberculose, é feita de maneira muito restrita, reduzindo-se ao Dia Nacional da TB 

e a palestras.  

Este modo de gestão talvez não envolva a comunidade para tomada de decisões a 

respeito das ações para o controle da TB. Tendo que observar se o não envolvimento da 

comunidade com o controle da TB em seu território relaciona-se à falta de investimento por 

parte destes gestores na construção de redes de apoio social. Uma das soluções para o 

problema seria envolver espaços sociais como igrejas, SABS, clubes de mães etc. para 

envolver a comunidade da sua importância neste contexto de luta contra a tuberculose.   

De acordo com Wong Un (2002), as redes de apoio social são dinâmicas, temporárias, 

frágeis e mutáveis, mas ao mesmo tempo contituem sistemas auto-organizados dos quais 

surgem propostas, táticas e estratégias para o enfrentamento coletivo dos problemas. Tendo 

por objetivo de proporcionar segurança e bem-estar frente a determinada configuração 
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cultural adversa. Nestas redes, os sentimentos mais fortes estão relacionados à solidariedade e 

com o senso de estar protegido. Segundo o autor,  

 

o senso de suporte que a pessoa vivencia ao fazer parte destes fluxos de criação de 

culturas solidárias, faz com que sua presença no mundo seja menos precária, se sinta 

útil e boa, e receba/ofereça sentimentos fraternos de cura, e aconteçam crescimentos 

pessoais e coletivos. 

 

As redes de apoio social parecem apontar na direção de uma nova cultura política na 

qual, além de exercerem a função de preencher as lacunas deixadas pelas políticas sociais 

liberais e de disseminar a noção de cidadania ligada à idéia de interdependência dos membros 

da sociedade enquanto movimento social, elas podem representar um espaço de luta e 

elaboração de propostas visando à implementação de políticas sociais mais justas. No mesmo 

processo em que as redes de apoio contribuem com o fortalecimento dos sujeitos através da 

construção da autonomia, também se fortalecem enquanto coletivo, e teia de relações e de 

interações, na qual a solidariedade, o apoio mútuo, a reciprocidade, o compartilhamento de 

saberes e de poder, a reflexão crítica e a participação política vão apertando os nós destas 

redes (RIBEIRO, 2004). 

Cabe, portanto, ressaltar a importância dada à participação no processo de co-gestão 

aos usuários, aos seus familiares e a comunidade, garantindo os direitos que lhes são 

assegurados e a corresponsabilização do tratamento e cuidados em geral.  Segundo Campos et 

al (2004), a gerência deve contar com o empenho da comunidade na proposta de mudança, 

pois os sujeitos sociais são elementos estratégicos no processo de consolidação da qualidade 

na reforma de saúde.   

A participação da comunidade nas ações de controle da TB, como se pode perceber 

nos discursos dos sujeitos, é muito incipiente. Talvez por este motivo a comunidade (usuário) 

tenha sido citada como um dos fatores que dificultam a identificação de sintomáticos 

respiratórios. Isto se percebe quando os apoiadores foram indagados sobre quais Fatores que 

dificultam o processo de trabalho das equipes de saúde na identificação dos SR. Os 

gestores atribuíram as dificuldades para a identificação do SR aos usuários e aos profissionais 

de saúde. 

No que diz respeito aos usuários, a discursividade dos sujeitos aponta para o 

preconceito, resistência e estigma:    

 

O usuário em si tem certa resistência de ir à Unidade ou de até receber o próprio 

profissional de saúde na sua residência. Às vezes ele resiste a fazer o teste do 

escarro, porque não quer descobrir que é portador de uma determinada patologia. 

Para eles é como se fosse uma patologia que não tem cura. Então assim, o próprio 
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paciente resiste a fazer o tratamento, ou então não dá continuidade ao tratamento. 

G1 

 

O maior problema hoje é o estigma que ainda tem da sociedade, porque a última 

coisa que eles querem ter é a tuberculose. Acham que estão com uma tosse, com 

gripe, com qualquer outra coisa, mas acham que nunca tem tuberculose. E quando 

têm, às vezes ficam com vergonha, não identificam, não querem ir à Unidade. Então 

é preciso que a Unidade tenha muito vínculo primeiro com a pessoa, para ela poder 

se abrir, para poder fazer o exame. G12 

 

Preconceito deles. Eles muitas vezes estão com tosse e a pessoa fica e não vai até a 

equipe de jeito nenhum, só em pensar que é TB. Eles mesmos são preconceituosos, 

então quando chega já é coisa tardia [...]. G16 

 

A partir dos fragmentos discursivos, deve-se analisar se o não dito nestes discursos 

decorre da ausência de vínculo dos usuários com as unidades de saúde, trazendo como 

conseqüência um retardo no diagnóstico da tuberculose e início da adesão ao tratamento.    

Na opinião de Camelo et al (2000), o estabelecimento do vínculo entre profissionais 

de saúde e usuários parece ser uma possibilidade de se construir uma nova prática que busque 

a melhoria da qualidade da atenção à saúde. Para que se possa assegurar a qualidade do 

cuidado prestado, é necessário que se tenha em mente as noções de vínculo e, 

conseqüentemente, da responsabilização da equipe pelo cuidado integral à saúde coletiva e 

individual. Além disso, o vínculo permite uma aproximação mais efetiva entre o paciente e o 

profissional, de modo a se estabelecer relações de escuta, de diálogo e de respeito 

(ARCÊNCIO et al, 2008).  

Estabelecidas as relações, o doente sente-se mais seguro com a unidade de saúde por 

perceber-se aceito e próximo dos profissionais que se responsabilizam pelo seu bem-estar. 

Um dos benefícios destas relações de vínculo consiste na contribuição para o processo de 

adesão terapêutica do doente, pois este passará a entender a significância de seu tratamento, a 

confiar nas recomendações dos profissionais e seguir corretamente as recomendações 

prescritas, do mesmo modo que os profissionais passarão a desempenhar suas ações, 

buscando o bem-estar do usuário, do serviço e proporcionando uma assistência holística 

(BERTOLOZZI, 2005). 

Segundo Brunello et al (2009) o estabelecimento deste tipo de relação entre a equipe 

de saúde e os usuários tende a melhorar o conhecimento, por parte dos profissionais, dos reais 

problemas da população atendida pelos serviços de saúde e facilitar o relacionamento dos 

usuários com os mesmos, a fim de ambos buscarem juntos, as soluções dos problemas e a 

melhoria dos serviços. 

Outro fator apontado pelos apoiadores que dificultam a identificação de SR relaciona-

se aos profissionais de saúde. Em seus discursos eles alegam a resistência por parte dos 
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profissionais em identificar sintomáticos respiratórios e a falta de qualificação profissional 

destes trabalhadores para a identificação de SR. 

 

Eu acho que resistência mesmo de alguns profissionais. G2 

 

[...] Se não tem um olhar preparado para pensar que pode ser um caso de TB, vai 

ficar no xarope, no mel, no lambedor, numa coisa assim. Como a gente também 

sente, sabe que a maioria dos profissionais médicos são de áreas completamente 

diferentes do Saúde da Família. Eu acho que não se sentem responsáveis por ter 

que fazer isso, pela própria formação eles não têm uma segurança para conviver 

com essa situação. Tanto que quem faz isso é a enfermeira. G4 

 

É a falta de informação. Aí vamos procurar na EPS que nós fizemos, que muitas 

coisas que eram despercebidas. Hoje elas estão mais atentas e você sabe que na 

verdade é o Agente de Saúde que está na comunidade.  G6 

 

O trabalho na identificação muitas vezes é a formação também. A formação ela 

influencia muito. Aí estou falando dos profissionais de nível superior, 

primeiramente. Nós temos muitos especialistas no serviço que estão trabalhando 

como médicos de família e não tem o olhar muito aguçado para o problema da 

tuberculose em específico, tanto tuberculose como hanseníase e outros problemas. 

G7 

 

Nestes fragmentos discursivos, os sujeitos atribuem a questão da formação 

profissional, ou qualificação profissional, como um dos fatores que dificultam a identificação 

de SR, relacionando sempre aos médicos, entretanto isto representa uma contradição de seus 

discursos com o modelo de saúde vigente em João Pessoa, que preconiza o saúde da família 

com uma visão interdisciplinar, não sendo justificável, portanto que a especialização venha a 

ser uma barreira para o controle da TB. Entende-se que se estes profissionais passaram em um 

concurso ou são contratados para exercer uma função de maneira interdisciplinar, é 

importante que estejam qualificados para atuar ao menos nas políticas de saúde consideradas 

prioritárias, como a tuberculose. 

Mediante os discursos dos apoiadores apontando a falta de qualificação profissional 

para a identificação de sintomáticos respiratórios por parte dos profissionais de saúde, eles 

foram também questionados sobre as ações de qualificação profissional para o controle da 

tuberculose no município de João Pessoa. Nos fragmentos discursivos abaixo, percebe-se 

uma certa ausência do conhecimento por parte dos gestores quanto ao planejamento de ações 

de qualificação ou à participação dos profissionais de unidades que gerenciam em momentos 

de qualificação a respeito da tuberculose: 

 

Eu estou há um ano, e a gente tem feito, se eu não me engano a gente já teve 

encontro de Educação Permanente da área específica da tuberculose com uma 

enfermeira que trabalha no serviço de Referência [...]. G8 

 

Acho que esse ano teve uma oficina, ou está programada uma. G11 
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Confesso para você que desde que eu cheguei não participei de nenhuma 

qualificação, nesse período não. Teve algumas conversas, reuniões que geralmente 

a gente tem, mas a qualificação de fato, não. Eu não presenciei nenhuma. G15 

 

Pelo que me recordo do ano passado, que eu entrei até então, um ano que eu estou 

aqui, eu não vi chamado nenhum de qualificação não. G16 

 

Outro dado relevante a ser discutido diz respeito a estes gestores não terem 

conhecimento do verdadeiro significado da ação de Educação Permanente, pois em seus 

discursos eles demonstram confundir palestras, oficinas, reuniões ou capacitações com 

Educação Permanente. A educação permanente é apresentada no Plano Municipal de Saúde 

do município como ferramenta da gestão para preencher lacunas e transformar as práticas 

profissionais e a própria organização do trabalho, não bastando apenas transmitir novos 

conhecimentos para os profissionais, pois o acúmulo de saberes técnicos é apenas um dos 

aspectos para a transformação das práticas e não o seu foco central (PMS, 2006). Este 

entendimento, entretanto, não é observado nos fragmentos discursivos apresentados abaixo: 

 

Mas a gente foca muito mais a educação permanente com reuniões semanais junto à 

equipe... E aí nas reuniões de equipe a gente discute problemáticas relativas às 

metas, que se tem que obter, em relação a números mesmo, em relação à 

indicadores de saúde [...]. G2 

 

Sempre acontece. A Secretaria de Saúde quando detecta pelas estatísticas que os 

dados estão aumentando, eles sempre chamam os apoiadores para estarem 

informando isso, como é que está acontecendo isso no município. E aí a gente tem 

repassado todas as informações para as equipes. G2 

 

Dentro da equipe a gente não teve nenhuma formação especifica da TB, só através 

das reuniões que vem da Secretaria para repassar para eles ou em conversas de 

reuniões de equipe que a gente tem normalmente sobre várias coisas. G4 

 

É como eu já falei, nós já fizemos oficinas aqui, a gente também está trabalhando 

com a EPS [...] É como eu disse a EPS que a gente já fez aqui na Vila Saúde em 

ralação a TB e já foi feito esse ano. A gente já fez oficinas, EPS, quando foi para 

entregar esses Livros Verdes que são do respiratório sintomático. A gente fez toda 

uma conversa. A gente não entrega o material por entregar, a gente sempre tem 

uma discussão sobre o material que vai ser trabalhado. G5 

 

Como se percebe, a contradição está em não acontecer de fato uma Educação 

Permanente, como propõe o plano municipal de saúde que João Pessoa apresenta, pois no 

ponto de vista ideológico dos apoiadores existe um discurso institucional onde eles falam em 

educação permanente, entretanto eles deslizam para ações técnicas, voltando estes momentos 

em que eles consideram educação permanente para avaliação de metas, números, 

preenchimentos de livros, voltados para a doença propriamente dita. Não dando ênfase a 

problemática da TB, ou seja, a educação permanente que seria uma educação voltada para o 

trabalho e para o trabalhador não acontece, ela aparece na discursividade destes gestores de 

maneira deslocada.  
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Os apoiadores que também exercem a função gerencial devem compreender 

capacitação e educação permanente como coisas distintas. Nem toda ação de capacitação 

implicam um processo de educação permanente. Embora toda capacitação vise à melhoria do 

desempenho do pessoal, nem todas estas ações representam parte substantiva de uma 

estratégia de mudança institucional, orientação essencial nos processos de educação 

permanente.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2009b), a educação permanente, como 

estratégia sistemática e global, pode abranger em seu processo diversas ações específicas de 

capacitação e não o inverso. No âmbito de uma estratégia sustentável maior, podem ter um 

começo e um fim e serem dirigidas a grupos específicos de trabalhadores, desde que estejam 

articuladas à estratégia geral de mudança institucional. E finalmente, todo processo de 

educação permanente requer elaboração, desenho e execução a partir de uma análise 

estratégica e da cultura institucional dos serviços de saúde em que se insere.  

Vale salientar que estes momentos de qualificação parecem estar restritos aos médicos 

e enfermeiros, não sendo dada a oportunidades dos Agentes Comunitários de Saúde 

participarem:   

 

[...] a secretaria vem preparando formações com os médicos, com os enfermeiros, 

com os apoiadores também. G1 

 

Faz 15 dias que a gente fez formação com médicos e enfermeiros de cada equipe de 

saúde, sobre tuberculose, só em nível da Secretaria municipal com a área temática. 

G3 

 

Houve recentemente algumas ações com os profissionais. Primeiro com a técnica de 

enfermagem e depois com os médicos e com os enfermeiros. Isso quando nos 

autorizam pela Secretaria. G4 

 

Esta é outra contradição encontrada no discurso dos apoiadores, pois os mesmos 

quando questionados sobre a importância do trabalho do ACS no controle da TB, foram 

enfáticos e unânimes em dizer que a figura do ACS é essencial, de extrema importância para a 

realização da busca ativa e conseqüentemente o controle da TB: 

É imprescindível. O olhar do ACS está no dia-a-dia. Ele convive com as pessoas 

porque ele mora no território. Então é uma pessoa que é o olheiro da equipe. Então 

o ACS percebendo, a equipe pode está muito mais instrumentalizada para fazer 

busca ativa, porque busca ativa só acontece a partir do olhar do Agente de Saúde. 

G7  

 

Eu acho que é primordial, porque o ACS, ele está na comunidade todos os dias. A 

partir da visita o Agente de Saúde ele tem as informações necessárias para pelo 

menos a primeira identificação não para confirmação de diagnóstico, mas para 

primeira identificação, e consegue convencer o usuário a ir para o serviço de 

saúde. Então sem essa pessoa a gente não teria tanto acesso aos possíveis 

portadores” G8 
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Eu acho importantíssimo, e destaco como um profissional que tem um papel 

primordial no controle da TB. Conseguir identificar é muito importante, porque 

quanto mais cedo agente verificar maior será a velocidade de ação que a gente tem. 

E quem é que está diretamente ligado à casa do usuário? É o agente comunitário de 

saúde. G9  

 

No controle da tuberculose, o agente de saúde ele é peça fundamental para isso, 

porque ele que tem o primeiro contato com o usuário. Ele que visita, é ele que pode 

identificar se aquela tosse está persistente ou não.G12 

 

Como se percebe, os apoiadores defendem que o ACS é o ator mais importante no 

processo de busca de casos de tuberculose. Entretanto, não houve qualificação para este 

profissional no que diz respeito a TB, ou esta qualificação não foi citada. Observa-se ainda, 

nos discursos citados abaixo dos sujeitos G4 e G12, a posição deles a respeito da qualificação 

do ACS para o controle da TB. Eles admitem que o ACS ainda não estão qualificados para 

esta tarefa tão importante que vai contra o retardo do diagnóstico, e que por isso se faz 

necessário a implantação de qualificação e educação permanente verdadeira para estes ACS.  

 

Não tem outro funcionário que se iguale a atividade que ele faz e ao mesmo tempo 

por ele ser, a maioria, considerado de nível médio, de escolaridade média, ela vem 

a concluir com a maioria das atividades de formação. Quanto a TB, ele não tem 

tanta capacidade para entender e aí eu acho que isso é o que mais dificulta. G4 

 

Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que Educação Permanente tem que ser 

feita para todos os profissionais, independente do nível de formação. G12  

 

Os Agentes Comunitários de Saúde vêm se constituindo como atores importantes no 

cenário da assistência à saúde no Brasil. Segmento efetivo da produção dos serviços, 

apresentam-se não apenas como suportes para gerarem determinadas ações de saúde, mas 

como atores efetivos, e talvez, personagens-chave, na organização da assistência. Repousa 

sobre seus ombros uma tarefa gigantesca: espera-se dele, talvez, o próprio PSF como 

acontecimento da saúde.   

O ACS, sob o ponto de vista ético e político, passa da posição de recurso de operação 

de programa para sujeito do PSF, da reorientação do programa e da assistência e sujeito da 

sociedade no momento em que é refletido o seu verdadeiro papel enquanto instrumento 

estratégico de política ou a sua posição de recurso de operação do programa. Assim, o ACS 

representa o elo entre a comunidade e a USF, principalmente em se tratando de estratégias de 

busca ativa de casos de tuberculose no território e seguimento do tratamento supervisionado 

(SCHRAIBER, 2002). 

Para Campinas e Almeida (2004), o ACS é sim peça fundamental na proposta de 

controle da tuberculose nos locais onde o PACS e o PSF estão implantados. Entretanto, este 

profissional precisa ser melhor preparado e amparado dentro da ESF, pois os treinamentos 
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apenas em serviço parecem insuficientes. A demanda e as dúvidas dos doentes voltam-se para 

este profissional, sendo ele quem, na maioria das vezes, faz a suspeita dos casos. 

Segundo Junges (2008), o desafio de preparar profissionais adequados às necessidades 

do SUS implica profundas alterações na organização da sua formação. A busca de programas 

alternativos de ensino mais adequados aos desenhos de organização da atenção primária 

precisa incorporar o conceito de competências, passando, necessariamente, pela vinculação 

entre educação e trabalho. 

Infelizmente, percebe-se mais uma vez a passividade nos discursos destes apoiadores, 

pois, mesmo admitindo que o ACS não está qualificado para a busca de casos de tuberculose, 

não assumem compromisso de mudanças ou providências para tal realidade. Mesmo que 

demonstrassem em seus discursos propostas condizentes para a qualificação dos ACS como 

poderia haver crédito? Pois, por várias em seus discursos nesta análise pode-se perceber que 

definitivamente estes gestores não estão qualificados para serem gestores nesta área temática 

da tuberculose. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo, ao analisar a discursividade de gestores sobre as ações de busca de casos de 

tuberculose e a relação com o retardo ao diagnóstico da tuberculose no município de João 

Pessoa – PB, à luz da interface dos conceitos de vigilância da saúde e gestão em saúde, 

identificou os seguintes fatores que contribuem para o retardo do diagnóstico da tuberculose: 

1)fatores relacionados ao doente: o preconceito; 2)fatores relacionados à atenção básica: não 

acontece a busca ativa de casos novos de TB, a busca é eminentemente passiva, a atenção 

básica não está preparada para realizar a busca de casos novos, na porta de entrada do serviço 

há dúvidas por parte do profissional sobre a busca ativa e o ACS não está qualificado para 

identificar sintomáticos respiratórios; 3)fatores relacionados à gestão: os apoiadores 

desconhecem as políticas públicas referente à tuberculose e 4)fatores relacionados a formação 

dos profissionais de saúde: os profissionais das equipes de saúde não estão qualificados para a 

realização da busca de casos de tuberculose. 

 A análise do material empírico revelou o entorno dos motivos identificados, 

emergindo discussões acerca dos fatores relacionados à busca de casos de tuberculose que 

concorrem para o retardo do diagnóstico da TB, analisando desta maneira a organização das 

ações de busca de casos de tuberculose. Também foi discutida a relação entre as dificuldades 

de realização de busca de casos de tuberculose e o modelo de gestão implantado no município 

de João Pessoa visando analisar a identificação dos principais fatores envolvidos no retardo ao 

diagnóstico da TB.  

No tocante aos fatores relacionados à busca de casos de tuberculose que concorrem 

para o retardo do diagnóstico da TB podemos perceber que há falhas na organização dos 

serviços de saúde quanto ao percurso que o doente de TB realiza para obter o diagnóstico, o 

desconhecimento dos gestores em relação ao verdadeiro significado da busca ativa (o que 

contribui para que aconteça uma busca passiva de casos novos) e a falta de planejamento de 

ações voltadas para a busca de casos de tuberculose. 

No que diz respeito à relação entre as dificuldades de realização de busca de casos de 

tuberculose e o modelo de gestão implantado no município de João Pessoa pode-se perceber 

que dentro do plano estratégico de atenção à saúde os apoiadores matriciais gerenciam 

unidades integradas de saúde, entretanto, mesmo assumindo posição de gestores de saúde, os 

mesmos não se apresentam qualificados ou empenhados para tal função, revelando 

desconhecimento sobre ações de controle da tuberculose em seus vários aspectos. Os fatores 

apresentados pelos apoiadores como dificultadores do trabalho das equipes de saúde que 
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realizam a busca de casos de tuberculose foram o preconceito dos usuários em relação a TB, a 

pouca participação da comunidade e a qualificação profissional.  

A partir da síntese dos fatores analisados, destacam-se três aspectos de relevância 

dentro da proposta deste estudo para ser mais bem considerada: a busca de casos novos, a 

figura do ACS e o papel do gestor. 

Dentro do aspecto busca de casos novos, além de sua inexistência, pode-se notar 

também que ela é confundida com o monitoramento terapêutico ou abandono de tratamento, 

pois nos discursos analisados percebeu-se que os gestores procuram verificar os suspeitos já 

existentes, mas não buscam casos novos. Devido à esta característica, ações correspondentes a 

um modelo de atenção a saúde que incorpora a visão de vigilância da saúde não acontecem, 

fazendo-se necessária a vigilância constante na demanda dos serviços de saúde pelos 

profissionais de saúde que devem incorporar esta ação como rotina na atenção primária à 

saúde e não deixá-la a cargo apenas de períodos de campanhas por determinação do 

Ministério da Saúde. 

Em relação ao ACS, embora tenha sido apontado por unanimidade como um elemento 

imprescindível para o diagnóstico precoce da TB e conseqüentemente para o controle da 

doença, foi constatado que este elemento não recebe qualificação para tais ações. A 

responsabilidade de identificar sintomáticos respiratórios na maioria das vezes fica a cargo do 

ACS, que mesmo sem ter conhecimentos são lançados ao território com a atribuição de 

assumir algo que é de responsabilidade não só sua, mas de toda uma equipe. 

E por fim o papel do gestor, onde através das falas dos gestores, pode-se perceber que 

o discurso está permeado de compreensões e tensões próprias da formação e da 

incompreensão da política de saúde do município de João Pessoa-PB. Após a observação das 

formações ideológicas dos gestores podemos constatar algumas contradições no tocante à 

política de saúde do município de João Pessoa – PB. Os gestores demonstram não estar 

apropriados de conceitos vitais ao sucesso da incorporação de ações correspondentes ao 

modelo de atenção a saúde que tem serviços e ações pautado na atenção integral e 

humanizadas, como, por exemplo, Busca Ativa, Vigilância da Saúde, Humanização em Saúde 

e de Co-gestão.  Entendendo que sem a apropriação destas ferramentas teórico-conceitual 

torna-se impossível de ser extraído de suas práticas gerencias um modelo biomédico e 

positivista. Contrariando desta maneira a proposta de mudança do município para um modelo 

de determinação social da saúde, com ações amparadas na atenção integral e humanizadas, o 

que levará fatidicamente ao insucesso das ações de controle da TB, propiciando assim o 

Retardo do Diagnóstico.  



          101 

 

 

Os discursos dos gestores mostram que a organização das ações de controle da TB não 

investe na busca de casos de tuberculose, o que contraria a concepção de Vigilância da Saúde 

e valoriza a assistência baseada na queixa-conduta. Fica também evidente, na análise dos 

discursos dos gestores, a fragmentação das ações, a falta de articulação entre os serviços e 

setores, o cumprimento de tarefas bem como a falta de planejamento estratégico. 

Com o intuito de detectar mais precocemente os casos de TB, os membros das equipes 

de saúde devem incorporar a busca de casos novos de tuberculose à rotina dos serviços de 

saúde. Neste sentido, os gestores devem organizar ações que venham favorecer a busca de 

sintomáticos respiratórios e compreender os fatores relacionados à busca de casos concorrem 

para o retardo do diagnóstico da TB.   

A percepção dos gestores de saúde sobre a importância da organização de ações para a 

realização de busca de casos de tuberculose vai de encontro ao sucesso de suas atividades 

gerenciais, sendo necessário, para uma percepção eficaz, o entendimento dos gestores sobre o 

percurso que o doente de TB realiza para obter o diagnóstico, o que é a busca de casos novos, 

quem faz esta busca, se esta busca esta acontecendo de uma maneira ativa ou passiva, o 

planejamento de ações para a realização de busca de casos de tuberculose, como também 

conhecer estratégias de controle da tuberculose. Espera-se que os resultados apresentados 

neste estudo orientem caminhos para uma gestão centrada no enfoque da Vigilância da saúde, 

assegurando desta forma ações que não favoreçam o Retardo do diagnóstico da tuberculose. 

Após estas constatações, chama-se a atenção para uma melhor compreensão da 

importância da gestão oferecer caminhos para a realização de um processo de trabalho que 

viabilize a execução de ações do controle da tuberculose, como a busca de casos de 

tuberculose. Tal ação representa um dos eixos estruturantes do controle da tuberculose, dada à 

importância da detecção dos casos na comunidade, sendo preciso, portanto, que a gestão 

repense a organização dos serviços nas unidades de saúde para efetivamente influenciar não 

apenas a redução das estatísticas de controle da tuberculose, mas também nos problemas 

sociais que cercam a TB, bem como o tempo de redução do sofrimento humano, já que toda 

ação, tem por fundamento o bem. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

Informações gerais                                    Data                             Horário  

Iniciais:________________________________________________________________ 

Formação:________________________________Especialidade: __________________ 

Local de trabalho: _______________________________________________________ 

Função:__________________________________Tempo de exercício da função: _____ 

Outras atividades profissionais:_____________________________________________ 

Entrevistador : __________________________________________________________ 

 

PERGUNTAS 

1. Quais os principais problemas de saúde encontrados no município de João Pessoa 

(Distrito, USF)? 

2. Como está organizado o controle da tuberculose no município de João Pessoa? 

3. O que você pensa sobre a Tuberculose (TB)? 

4. Gostaria que a Sr./Sra. relatasse como está organizado o serviço para atender o doente 

de tuberculose nas Unidades de Saúde da Família. 

4.1. Poderia descrever o percurso que o doente de TB realiza para obter o diagnóstico? 

5. Gostaria que o Sr./Sra. falasse sobre sua experiência como gestor frente às ações de 

controle da TB. 

6. Descreva como são planejadas as ações de controle da TB. 

6.1. Comente como são planejadas as ações de busca de RS: 

7. Na sua opinião, que fatores influenciam na demora para se obter o diagnóstico da TB em 

seu  município? 

8. Em sua opinião, que fatores dificultam o trabalho das equipes de saúde na identificação 

dos respiratórios sintomáticos? 

9. O que Sr./Sra. pensa sobre o trabalho do ACS no controle da TB? 

10. Descreva as ações de qualificação para o controle da TB realizadas em seu município. 

(investigar a freqüência) 

11. O que o Sr./Sra. pensa sobre o DOTS (e o TS) 

12. Poderia me contar sobre a participação da comunidade nas ações voltadas ao controle da 

TB? 
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APÊNDICE B -  

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

Gostaria de convidá-lo para participar de uma Pesquisa sobre ―Retardo no diagnóstico da 

Turbeculose: análise das causas em diferentes regiões do Brasil‖. Esta pesquisa está sendo 

realizada por uma equipe de pesquisadores da instituição : Universidade Federal da Paraíba e 

tem como objetivo avaliar as causas de retardo do diagnóstico da tuberculose nos serviços de 

saúde. 

Sua participação consistirá em responder a uma entrevista, e as informações fornecidas 

contribuirão com a melhoria dos serviços de saúde na atenção a Tuberculose. 

Eu, _______________________________________________________, tendo recebido as 

informações acima e ciente de meus direitos abaixo relacionados, concordo em participar. 

A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas do questionário antes e 

durante a entrevista, podendo afastar-me em qualquer momento se assim o desejar, bem como 

está me assegurando o segredo das informações por mim reveladas; A segurança de que não 

serei identificado, assim como está assegurado que a pesquisa não trará prejuízo a mim e a 

outras pessoas; A segurança de que não terei nenhuma despesa financeira durante e 

desenvolvimento da pesquisa. A garantia de que todas as informações por mim fornecidas 

serão utilizadas apenas na construção da pesquisa e ficarão sob a guarda dos pesquisadores, 

podendo ser requisitadas por mim a qualquer momento. 

Uma cópia desta declaração deve ficar com o (a) Sr. (a) 

João Pessoa – PB, ____ de ___________ de 2009 

 

____________________________________ 

Assinatura do Entrevistado  

Telefone:_________________________ 

Certos de estar contribuindo com o conhecimento em Tuberculose para a melhoria da saúde 

da população contamos com a sua preciosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Patrícia Geórgia Oliveira Diniz Pinheiro 

 


