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Mensagem 

 

Tecendo a Manhã 

“Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará 

sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito 

e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito 

de um galo antes e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol 

de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma 

teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos.  

E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo 

tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, 

no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A 

manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se 

eleva por si: luz balão”.  

João Cabral de Melo Neto 
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RESUMO 

PINHEIRO, P.G.O.D. Discurso de profissionais sobre o controle da tuberculose: pontos 

de estrangulamento na Atenção Primária à Saúde. 2016. 145f. Tese (Doutorado em 

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

2016. 

Introdução: A gravidade da tuberculose no Brasil determinou que a doença fosse 

considerada uma das linhas prioritárias de Política Nacional de Atenção Básica Brasileira. No 

município de João Pessoa-PB, números mostram que existem pontos de estrangulamento no 

que diz respeito à atuação da Atenção Primária à Saúde como porta de entrada para a 

execução das ações e serviços de controle da tuberculose (TB). Embora a política de saúde do 

município tenha determinado, há quase uma década, a descentralização das ações de controle 

da doença para os serviços da Atenção Primária à Saúde, os doentes de TB, do município de 

João Pessoa-PB, continuam a buscar o serviço de referência do Estado, ou seja, o Complexo 

Hospitalar Clementino Fraga, para serem diagnosticados e tratados, evidenciando, portanto, 

fragilidade da Atenção Primária à Saúde local, no que tange a efetividade do primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade de ações e serviços e a coordenação da assistência, como 

atributos essenciais da APS, na atenção ao doente de TB. Objetivo: Analisar com base nos  

discursos de profissionais que atuam no serviço de Referência para o controle da TB, os 

pontos de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde e a 

sua relação com as ações de controle da TB. Método: Estudo de abordagem qualitativa, 

realizado entre os meses de Agosto à Outubro de 2014, no município de João Pessoa-PB. Os 

sujeitos colaboradores do estudo foram 12 profissionais de saúde que atuavam no Complexo 

Hospitalar Clementino Fraga. Para análise do material empírico, utilizou-se o dispositivo 

teórico-analítico da Análise de Discurso, de matriz francesa. Esse estudo foi submetido e 

aprovado em 2013 pelo Comitê do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba do Estado da Paraíba (Protocolo 0404/13) e CAAE nº 18257113.2.0000.5188. 

Resultados: Os discursos dos profissionais do Complexo Hospitalar Clementino Fraga 

explicitaram os pontos de estrangulamento do controle da doença no âmbito dos serviços da 

Atenção Primária à Saúde, como sendo a ausência de vínculo e ações de acolhimento dos 

profissionais em relação ao doente de TB; atitudes que sugerem preconceito por parte dos 

profissionais das Unidades de Saúde da Família; dificuldades de acesso à realização de 

exames e consultas para diagnóstico e acompanhamento dos doentes de TB; dificuldades para 

realização do tratamento, em decorrência da falta de confiança dos doentes de TB nos 

serviços das Unidades de Saúde da Família; falhas no fornecimento de medicações para o 

tratamento; e fragilidades no sistema de referência e contrarreferência entre os serviços da 

Atenção Primária à Saúde e Complexo Hospitalar Clementino Fraga, sendo estas pistas 

identificadas como comprometedoras do diagnóstico precoce e tratamento eficaz, 

interpretadas como pontos que criam obstáculos ao primeiro contato, à integralidade, à 

longitudinalidade e à coordenação, como atributos da Atenção Primária à Saúde. Conclusão: 

Convém tornar os gestores cientes dos resultados encontrados, para que ações de 

enfrentamento sejam pensadas, planejadas e executadas em função de minimizar os pontos de 

estrangulamento existentes, de modo a promover uma assistência integral ao doente de TB e 

coordenada pelos serviços da Atenção Primária à Saúde. 

DESCRITORES: Tuberculose. Atenção Primária de Saúde. Política de saúde. 
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ABSTRACT 

PINHEIRO, P.G.O.D. Professional discourse on tuberculosis control: bottlenecks in 

primary health care. 2016. 145p. Thesis (Doctorate in Nursing) – Center for Health 

Sciences, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 

Introduction: The severity of tuberculosis (TB) in Brazil stipulated that the illness should be 

considered as one of the priority lines of the Brazilian National Policy of Primary Care. In the 

city of João Pessoa-PB, statistics show that there are bottlenecks concerning the performance 

of Primary Health Care (PHC) as an entry point to the accomplishment of actions and services 

to control TB. Although the local health policy has provided, almost a decade ago, the 

decentralization of disease control actions for PHC services, people affected by TB in the city 

of João Pessoa-PB continue to seek the reference service of the State, in other words, the 

Clementino Fraga Hospital Complex (CFHC), with the purpose of being diagnosed and 

treated, thereby highlighting the weakness of the local PHC with regard to the effectiveness of 

the first contact, longitudinality, comprehensiveness of actions and services, as well as 

coordination of care, as essential PHC attributes in the care for people affected by TB. 

Objective: To analyze, based on the speeches of professionals who work in the reference 

service for controlling TB, the bottlenecks that affect the essential attributes of PHC and their 

relationship with the actions to control TB. Method: This is a study with qualitative 

approach, which was held between the months of August to October 2014 in the city of João 

Pessoa-PB. The subjects who collaborated with the study were 12 health professionals who 

worked in CFHC. In order to analyze the empirical material, it was used the theoretical-

analytical device of Discourse Analysis in its French branch. This study was submitted and 

approved in 2013 by the Committee of the Center for Health Sciences of the Federal 

University of the State of Paraíba, under Protocol nº 0404/13 and CAAE nº 

18257113.2.0000.5188. Results: The speeches of CFHC professionals have clarified the 

bottlenecks related to disease control in the scope of PHC services, such as the absence of 

bond and welcoming actions on the part of professionals in relation to people affected by TB; 

attitudes that suggest prejudice on the part of professionals from the Family Health Units; 

difficulties of access to the accomplishment of examinations and consultations for the 

diagnosis and follow-up of people affected by TB; difficulties in achieving the treatment 

because of the lack of trust of people affected by TB towards the services provided by the 

Family Health Units; failures in the supply of medications for treatment; and weaknesses in 

the reference and counter-reference system between PHC and CFHC services. Thus, these 

clues were identified as compromising factors for the early diagnosis and effective treatment, 

and they are interpreted as points that produce hurdles to the first contact, comprehensiveness, 

longitudinality and coordination, as PHC attributes. Conclusion: One should make managers 

aware of the results found in such a way as to think, design and accomplish coping actions, in 

order to minimize the existing bottlenecks and promote a comprehensive care for people 

affected by TB under the coordination of PHC services. 

KEYWORDS: Tuberculosis; Primary Health Care; Health policy. 
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RESUMEN 

PINHEIRO, P.G.O.D. Discurso profesional en el control de la tuberculosis: los cuellos de 

botella en la atención primaria de salud. 2016. 145f. Tesis (Doctorado en Enfermería) – 

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 2016. 

Introducción: La gravedad de la tuberculosis (TB) en Brasil determinó que la enfermedad 

fuese considerada una de las líneas prioritarias de Política Nacional de Atención Básica 

Brasileña. En el municipio de João Pessoa-PB, números muestran que existen puntos de 

estrangulamiento en lo que respecta a la actuación de la Atención Primaria a la Salud (APS) 

como puerta de entrada para la ejecución de las acciones y servicios de control de la TB. 

Aunque la política de salud del municipio haya determinado, hace casi una década, la 

descentralización de las acciones de control de la enfermedad para los servicios de la APS, los 

enfermos de TB, del municipio de João Pessoa-PB continúan buscando al servicio de 

referencia del Estado, o sea, el Complejo Hospitalario Clementino Fraga (CHCF), para ser 

diagnosticados y tratados, evidenciando, por lo tanto, fragilidad de la APS local, en lo que se 

refiere a la efectividad del primer contacto, vínculo, integralidad de acciones y servicios y la 

coordinación de la asistencia, como atributos esenciales de la APS, en la atención al enfermo 

de TB. Objetivo: Analizar con base en los discursos de profesionales que actúan en el 

servicio de Referencia para el control de la TB, los puntos de estrangulamiento que afectan 

los atributos esenciales de la APS y su relación con las acciones de control de la TB. Método: 

Estudio de abordaje cualitativo, realizado entre los meses de Agosto a Octubre de 2014, en el 

municipio de João Pessoa-PB. Los sujetos colaboradores del estudio fueron 12 profesionales 

de salud que actuaban en el CHCF. Para análisis del material empírico se utilizó el dispositivo 

teórico-analítico del Análisis de Discurso, de matriz francesa. Este estudio fue sometido y 

aprobado en 2013 por el Comité del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Federal 

de Paraíba del Estado de Paraíba (Protocolo 0404/13) y CAAE nº 18257113.2.0000.5188. 

Resultados: Los discursos de los profesionales del CHCF explicitaron los puntos de 

estrangulamiento del control de la enfermedad en el ámbito de los servicios de la APS, como 

siendo la ausencia de vínculo y acciones de acogimiento de los profesionales en relación al 

enfermo de TB; actitudes que sugieren prejuicio por parte de los profesionales de las 

Unidades de Salud de la Familia; dificultades de acceso a la realización de exámenes y 

consultas para diagnóstico y acompañamiento de los enfermos de TB; dificultades para 

realización del tratamiento, en consecuencia a la falta de confianza de los enfermos de TB en 

los servicios de las Unidades de Salud de la Familia; fallas en el suministro de medicamentos 

para el tratamiento; y fragilidades en el sistema de referencia y contra referencia entre los 

servicios de la APS y CHCF, siendo estas pistas identificadas como comprometedoras del 

diagnóstico precoz y tratamiento eficaz, interpretadas como puntos que crean obstáculos al 

primer contacto, a la integridad, al vínculo y a la coordinación, como atributos de la APS. 

Conclusión: Conviene tornar los gestores sientes de los resultados encontrados, qué acciones 

de enfrentamiento sean pensadas, planeadas y ejecutadas en función de minimizar los puntos 

de estrangulamiento existentes, de modo a promover una asistencia integral al enfermo de TB 

y coordinada por los servicios de la APS. 

DESCRIPTORES: Tuberculosis. Atención Primaria de Salud. Política de salud. 
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O objeto deste estudo se constitui na análise dos discursos de profissionais de saúde do 

serviço de referência para controle da Tuberculose (TB) em João Pessoa - PB, sobre os pontos 

de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde (APS) e 

sua relação com as ações de controle da TB. 

 Entendendo que toda filiação ideológica tem uma história que explica ou expõe as 

condições de produção do conhecimento aplicado em determinada área de estudo, segue uma 

breve história de minha trajetória como analista iniciante do discurso e pesquisadora em TB, 

especialmente sobre Pontos de estrangulamento no controle da TB na APS. 

 Juntamente com o meu processo de adoecimento por TB no ano de 2006 e durante o 

tratamento da doença, um novo horizonte passava a partir daquele momento a ser 

descortinado em minha vida. Ao ver o sofrimento dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para obter diagnóstico e tratamento da doença que até então era percebida por mim 

como típica da literatura poética do romantismo, passei a vê-la com um sentido diferente, 

dada a minha vivência in loco na realidade de tudo o que envolve a TB. A partir dali, a TB 

não mais se apresentou como um mal romântico, mas sim como um problema de cunho 

social, que está atrelado à singularidade da vida de cada pessoa por ela adoecida. 

 Buscando, então, conhecimentos a respeito do novo universo que compunha a minha 

vida, engajei-me no Grupo de Estudos em Qualificação em Tuberculose da Paraíba do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

coordenado pelas pesquisadoras Lenilde Duarte de Sá e Jordana Almeida Nogueira, em 

Fevereiro de 2008, com a intenção de desenvolver estudos que evidenciassem a realidade 

atual da doença, que no passado foi chamada de peste branca, e,  na atualidade, mesmo com 

um tratamento eficaz, ainda leva cerca de 1,5 milhões de pessoas à morte. 

 Desenvolvi então, juntamente com o Grupo TB/PB, estudos a cerca da TB, que 

revelaram a epidemiologia da doença1; a gestão do cuidado à TB2; o atraso do diagnóstico da 

TB3; estudos sobre a busca ativa de casos da doença4;  sobre o abandono do tratamento5; 

sobre a atuação de gestores no controle da TB6; sobre Tratamento Diretamente Observado7; 

Transferência da Política do Tratamento Diretamente Observado8; TB em Idosos9 e População 

de Rua etc, e outros estudos que estão sendo elaborados. 

 Foi, então, após a aproximação deste universo que revela o lado obscuro da “peste 

branca” que percebi a necessidade de entender o que justifica de fato a TB ainda ser uma 

doença negligenciada, uma doença que apresenta sérios problemas no que diz respeito ao 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento de seus doentes, mesmo havendo políticas 

públicas voltadas ao seu controle.  
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 Então, juntamente com o Grupo TB/PB me vinculei a uma pesquisa multicêntrica, 

aprovada pelo CNPq, intitulada “Tuberculose: análise dos pontos de estrangulamento da 

atenção para o controle da doença em municípios das regiões sul, sudeste e nordeste do 

Brasil” e que resulta de atividades de pesquisa que são coordenadas e desenvolvidas pelo 

Grupo Interinstitucional de Pesquisa da Área Epidemiológico-Operacional em Tuberculose–

GEOTB, que atua de forma articulada à REDE-TB. O referido grupo dedica-se a estudar 

questões relacionadas à avaliação de serviços de saúde no controle da tuberculose com 

enfoque na dimensão da organização e desempenho de serviços em diferentes regiões do 

Brasil. 

 Com o aporte do dispositivo teórico-analítico da Análise de Discurso de linha 

francesa, o qual venho estudando e utilizando desde 2009, buscando observar os sentidos que 

reverberam nos discursos de profissionais de saúde que acompanham doentes de TB em 

tratamento no Complexo Hospitalar Clementino Fraga (CHCF), procurei conhecer quais os 

Pontos de Estrangulamento no controle da TB no município de João Pessoa-PB.  

 Portanto, considerando que o CHCF continua a diagnosticar e tratar o maior número 

de casos de TB no município de João Pessoa, função esta de responsabilidade dos serviços da 

APS no referido município; considerando os profissionais atuantes no CHCF realizadores das 

escutas dos usuários que buscam aquele serviço para diagnóstico e tratamento, acredita-se que 

os primeiros tenham a dizer sobre as dificuldades encontradas pelos usuários em obter atenção 

nos serviços da APS. A essas dificuldades que impedem o fluxo regular do doente a ter seu 

diagnóstico e tratamento nos serviços da APS, principalmente nas Unidades de Saúde da 

Família (USF), chamaremos de gargalos ou pontos de estrangulamentos. Sendo importante 

esclarecer que o fato de analisar os discursos dos profissionais de saúde da referência sobre 

gargalos que dificultam o diagnóstico e tratamento de doentes de TB na APS, no município de 

João Pessoa, é algo inovador no campo de estudos científicos. Para tanto, a presente tese está 

organizada na seguinte linha de raciocínio:  

Na “Introdução”, a TB é apresentada como problema de saúde pública mundial, sendo 

exposta sua epidemiologia e políticas públicas que foram criadas para reduzir os casos da 

doença, por meio de pesquisas desenvolvidas sobre o tema. Nesta, ainda apresentamos o 

objeto do estudo, que diz respeito ao discurso dos profissionais de saúde do CHCF sobre os 

pontos de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da APS e sua relação com o 

controle da TB, delimitando-o por meio de uma breve contextualização sobre a 

descentralização como principio do SUS e das ações de controle da TB, apresentando a APS 

como protagonista desse processo de descentralização. Também se encontra, nesse capítulo, a 
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justificativa do objeto do estudo, bem como o objetivo do trabalho. 

 Na sequência, tratamos da “Fundamentação teórico-metodológica”. Nesse capítulo, 

apresentamos o conhecimento científico atual acerca das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

como mudança de paradigma para a saúde no Brasil. Sendo apresentados, também, os 

atributos essenciais da APS: Primeiro Contato, Longitudinalidade, Integralidade e 

Coordenação da Assistência, como atributos que favorecem a assistência ao doente de TB. 

Ainda nesse capítulo, através da Fundamentação Metodológica, são expostos conceitos e 

noções sobre a Analise de Discurso (AD), que serão utilizados para explicitar os sentidos 

existentes nos discursos dos profissionais de saúde que apontam para os pontos de 

estrangulamento no controle da TB. 

 No capítulo seguinte, “Percurso Metodológico” são expostos os aspectos 

metodológicos da tese, por meio da apresentação dos métodos, das técnicas, dos instrumentos 

operativos e condições de produção para esta investigação científica.  

 Em seguida, apresentamos os “Resultados e Análises” mediante a descrição e 

interpretação dos discursos por meio de três Blocos Discursivos: 1) Pontos de 

estrangulamento no controle da TB relacionados aos atributos essenciais da APS: onde 

analisamos quais os pontos de estrangulamento inerentes ao Primeiro Contato, a 

Longitudinalidade, Integralidade e Coordenação como atributos da APS, bem como as suas 

funções de resolubilidade, responsabilização e comunicação; 2) Pontos de estrangulamento 

que dificultam o acesso ao diagnóstico da TB na APS: onde analisamos quais os pontos de 

estrangulamento que dificultam a obtenção do diagnóstico da TB na APS, e que leva os 

doentes de TB do município a buscar o CHCF e 3) Pontos de estrangulamento que dificultam 

a continuidade do tratamento da TB na APS: que analisou quais os pontos de estrangulamento 

que representam as dificuldades para que os doentes de TB não realizem o tratamento na 

APS. 

 Por fim, apresentaremos as “Considerações Finais”, composta pelo desfecho dos 

principais resultados e sugestões a novos estudos. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

1.1.1 Aspectos epidemiológicos da tuberculose na atualidade 

 O “Relatório global de tuberculose 2014” da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

informa que em 2013 ocorreram 9,0 milhões de novos casos de TB (equivalente a 126 casos 

por 100 000 habitantes) e 1,5 milhões de mortes pela doença. Desses, 1,1 milhão de casos 

aconteceram entre as pessoas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) negativo, 0,4 

milhão entre as pessoas com HIV-positivo e quase meio milhão é de quem tem a doença 

multirresistente, ou seja, a forma mais difícil de tratar.10 

A maior parte do número estimado de casos em 2013 ocorreu na Ásia (56%), seguida 

da África (29%). Em menores proporções, ocorreram casos no Mediterrâneo Oriental (8%), 

na Região Europeia (4%) e na Região das Américas (3%). Os 22 países com a máxima 

prioridade no âmbito global, desde 2000, foram responsáveis por 82% dos casos de TB em 

todo o mundo (WHO, 2014). No Brasil, os registros apontam que em 2013 foram notificados 

71.123 mil casos novos e 2,3 mil mortes, ficando o país na 16ª posição em número de casos 

entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos da doença no mundo.11  

Estas estatísticas fazem com que a TB, seja relevante para a saúde pública mundial, 

sendo a segunda principal causa de morte por doenças infecciosas no mundo. Os dados 

elevados da TB são inaceitáveis, visto que a maioria das mortes é evitável, pois há décadas 

existe o diagnóstico e tratamento adequado e eficaz, realizado por meio de esquemas de curta 

duração, de medicamentos de primeira linha que podem curar cerca de 90% dos casos.10 

No contexto social, a TB, associada à pobreza, ameaça a civilização da mesma forma 

que a violência e o terrorismo mundial. Se o seu curso não for mudado prevê-se, nos 

próximos vinte anos, um bilhão de novas infecções, duzentos milhões de doentes e trinta e 

cinco milhões de mortes. Nos tempos da globalização, com os transportes rápidos, com as 

migrações para as cidades e entre os países, a TB compromete a situação humana não apenas 

entre as nações pobres, mas também entre as mais ricas, a exemplo do que ocorreu nos 

Estados Unidos da América, na década de 1990, onde ocorreram surtos de TB e TB 

multirresistente (TB-MDR) de forma agressiva.12 

Em João Pessoa – Paraíba/ Brasil, município considerado prioritário para o controle 

da TB pelo Ministério da Saúde (MS), a taxa de incidência de TB, de todas as formas, no ano 

de 2014, foi de 48 /100.000 habitantes, correspondendo a 384 casos novos, apresentando uma 

taxa de cura de 69,4 % e 14,2% de abandono de tratamento. Entre o número de casos novos, a 
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taxa de incidência de casos pulmonares bacilíferos foi de 28/100.000 habitantes. Nesse 

mesmo período, o número total de casos de TB pulmonar foi de 198 com 74% de cura; 15% 

de abandono e com coeficiente de mortalidade de 4/100.000 habitantes. De todos os casos 

novos de TB, apenas 22,4% fizeram o Tratamento Diretamente Observado (TDO).13 

De acordo com as informações fornecidas pelo setor da Vigilância Epidemiológica 

(VE) do município de João Pessoa, o percentual de cura dos casos pulmonares bacilíferos, no 

período de 2010 a 2013, foi, respectivamente, de 67,8%, 69,8%, 64,2% e de 54,3%; e o 

percentual de casos de abandono de tratamento, também do mesmo período, foi de 17,1%, 

20,1%, 19,3% e 17,2%, o que indica tendência decrescente para indicador de cura e tendência 

crescente para o indicador de abandono do tratamento, distanciando-se, dessa maneira, das 

metas preconizadas pela OMS, que é de se alcançar 85% de cura dos casos bacilíferos 

positivos e reduzir para 5% o percentual de abandono do tratamento.14 

O número de Sintomáticos Respiratórios (SR) estimados para o período de 2013 foi 

de 6.843, sendo captados apenas 2.917, caracterizando um grande déficit na operacionalização 

da Busca de Sintomáticos Respiratórios no sistema de atenção à TB, situação que dificulta o 

diagnóstico precoce e a erradicação da cadeia de transmissão. É importante colocar que esses 

dados apresentados denotam as dificuldades enfrentadas pelo município na implementação 

das ações de controle da TB no território local.  

As ações de controle da TB devem ser realizadas no nível assistencial primário, o 

qual representa o conjunto de unidades ambulatoriais do SUS, que corresponde a serviços da 

APS. As principais unidades de atenção primária são os postos e centros de saúde, que foram 

genericamente denominados, a partir da implantação de equipes da Estratégia  de Saúde da 

Família (ESF), de Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou de USF.15 

No município de João Pessoa – PB, as ações de controle da TB deveriam ser 

realizadas pelas 180 equipes da ESF, distribuídas entre USF e UBS, sendo estes serviços da 

APS representantes do município como porta de entrada para o controle da doença. Ainda no 

município, no nível assistencial terciário, como representante do Programa de Controle da TB 

(PCT) no estado, as ações de controle, como diagnóstico e tratamento, também são realizadas 

pelo CHCF. 

Observa-se, no município de João Pessoa, mesmo com os esforços evidenciados, que 

os números apontam uma contradição no que diz respeito à atuação dos serviços da APS 

como porta de entrada para a execução das ações e serviços de controle da TB, visto que o 

Relatório Estatístico e descritivo do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do CHCF 2011-

2014 mostrou ter sido aquele serviço responsável pelo diagnóstico e tratamento de 807 e 837 
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casos de TB em 2012 e 2013, respectivamente. Desses 1644 casos registrados no CHCF nos 

anos referidos, reside em João Pessoa 867 casos (52,7%), que foram diagnosticados e tratados 

no serviço de Referência, o que mostra a lenta incorporação das ações de controle da doença 

pelos serviços de saúde da APS em João Pessoa.   

Nota-se, mediante os dados apresentados, que os serviços da APS em João Pessoa 

não estão assumindo seu papel como porta de entrada para o controle da TB, mesmo sabendo 

que, desde 2007, a gestão municipal de saúde iniciou a transferência da descentralização das 

ações de controle da TB para a ESF, antes centradas no serviço de referência, passando, 

portanto, a ser de responsabilidade dos serviços da APS e não mais do CHCF. Isto deveria ter 

representado um passo importante no controle da doença em João Pessoa.  

Entretanto, após nove anos de descentralização das ações de controle da TB para os 

serviços da APS, o município de João Pessoa continua não só a apresentar dados 

epidemiológicos insatisfatórios para o controle do agravo, como ainda a diagnosticar e tratar 

os doentes de TB, em sua maioria, no CHCF. Esse fato revela que as ações de controle da TB 

continuam centralizadas no serviço de referência, quando na verdade o fluxo de doentes de 

TB para o CHCF só deveria existir por encaminhamento das USF ou UBS àquele serviço, nos 

casos de TB que necessitassem de acompanhamento por esquemas especiais de tratamento 

(casos de monorresistência ou polirresistência); para diagnóstico diferenciado (casos que 

precisem de tomografia computadorizada de tórax, broncoscopia com biópsia, pesquisa e 

cultura para micobactérias, biópsia de outras localizações, análise adequada do líquido pleural 

etc.) em casos que houvesse efeitos adversos maiores ao tratamento e nos casos de 

comorbidades (HIV ou outras doenças).16  

De um modo geral, no discurso dos profissionais do CHCF que acompanham doentes 

de TB durante o diagnóstico e tratamento da doença, observa-se uma crítica aos profissionais 

dos serviços da APS, deixando dúvidas sobre a resolutividade das ações de controle da TB. 

Os profissionais do CHCF atribuem fragilidades aos serviços da APS nas ações do controle da 

doença, de maneira a concorrer que o CHCF continue sendo buscado por esses doentes. É 

importante enfatizar que estes profissionais são interpelados diariamente pelo discurso do 

doente de TB, que busca o serviço de referência para obter diagnóstico e tratamento.  

Na Análise de Discurso (AD), o discurso revela a compreensão do sujeito sobre 

determinado contexto sócio-histórico, projeta sua visão da sociedade e da natureza, da 

historicidade das relações, da forma de organização da sociedade, das condições de produção 

e reprodução social.17 Dessa forma, o discurso é tomado não como mero transmissor de 

informações, mas como o efeito de sentido entre os locutores, por meio do qual se faz a 
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mediação entre o homem e sua realidade natural.18  

Logo, partindo do pressuposto que existem pontos de estrangulamento ou gargalos 

que afetam diretamente os atributos essenciais da APS, dificultando o acesso do doente ao 

diagnóstico e tratamento da TB, admite-se que os profissionais do CHCF tenham algo em 

seus discursos a dizer sobre os motivos que concorrem para que o doente de TB continue a 

buscar o serviço de referência e não os da APS para obter diagnóstico e tratamento da doença. 

 

1.2 Delimitação do Objeto de Estudo 

 

1.2.1 A descentralização como principio do SUS e das ações de controle da tuberculose 

 O Brasil é marcado por características complexas e desiguais em toda sua extensão, 

que são manifestas nas diferenças socioeconômicas, culturais, demográficas e sanitárias entre 

suas regiões. Os dados estatísticos apresentados sobre a TB nos faz compreender sobre a 

necessidade da adoção da descentralização das ações e serviços de saúde, como forma de 

viabilizar a consolidação da conquista do direito à saúde como questão de cidadania. 

 A Constituição Federal do Brasil19, no artigo 198, estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema 

único e organizado de acordo com as diretrizes ou princípio da descentralização, a qual se 

apresenta como uma ferramenta importante para o desencadeamento de várias intervenções no 

âmbito da saúde, que deve tornar concreto o acesso aos serviços por inúmeros sujeitos, antes 

excluídos da assistência à saúde.20 

 A descentralização é um princípio que se origina por volta da década de 1970, nos 

países desenvolvidos, como resposta à crise do Estado de Bem Estar Social. Tal modalidade 

de Estado representou uma nova relação de mediação entre o Estado e a sociedade, visto ter 

assumido a regulação das atividades econômicas e garantido alguns direitos sociais à 

população.20  

 No Brasil, o processo de descentralização do SUS, nos anos de 1990, foi norteado 

pela edição das Normas Operacionais Básicas do SUS, que são instrumentos de regulação 

para tratar os aspectos de divisão de responsabilidades, relação entre gestores e critérios de 

transferências de recursos federais para estados e municípios, bem como dos aspectos de 

organização do sistema de saúde.21 A descentralização, então, orienta o processo de 

municipalização e reorganização dos serviços e ações de saúde. Não se restringindo sua 

finalidade apenas à descentralização político-administrativa, mas contribuindo também para 
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um maior nível de capilarização das políticas e programas de saúde.22 

 No que diz respeito a TB, a descentralização das ações de controle da doença no 

Brasil, ocorreu após a década de 1980, por meio de celebração de convênios entre o MS e 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SES – SMS), tendo como objetivo central 

desencadear ações mais efetivas para o controle da doença, consideradas as distintas 

realidades territoriais.23  

 No primeiro momento, o controle das ações e a oferta de serviços de tratamento da 

TB ficaram sob a responsabilidade das SES, haja vista que, no final da década de 1980, os 

serviços municipais de saúde ainda eram tímidos ou quase inexistentes, o que dificultava o 

processo de gestão das ações direcionadas a este agravo por cada município.22 

 Na década de 1990, em decorrência da falta de compromisso e financiamento pelo 

governo no controle da TB, ocorreu a desestruturação do Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose, comprometendo profundamente as ações de controle da doença no país, 

contribuindo para o aumento dos coeficientes de prevalência, mortalidade e para a diminuição 

das taxas de cura e detecção de novos casos.21 Tal situação configurou-se ainda pior, visto que 

no mesmo período (final da década de 1980 e início de 1990), o mundo, assim como o Brasil, 

enfrentava a pandemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), tornando-se a 

TB a principal doença oportunista que levava as pessoas a óbito.22  

 Como consequência do caos instalado pela situação da TB no mundo, a OMS, em 

1993, declarou o estado de emergência em relação a doença. Naquele momento, a OMS 

sugeriu para o controle da doença o Tratamento Diretamente Observado de curta duração 

(DOTS - Directly Observed Treatment Short- Course) como estratégia para atingir 85% de 

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

 Em âmbito nacional, em 1998, o DOTS que era gerenciado pelo PCT, passa a ser 

implantado gradativamente nos municípios como estratégia inserida no SUS, recebendo 

destaque neste mesmo período a implantação do Plano Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT), que define a TB como prioridade entre as políticas governamentais de saúde, 

estabelece diretrizes para as ações e fixa metas para alcance dos objetivos.21 

 O PNCT contemplou uma série de iniciativas e de suportes, de forma que se 

consolidasse uma mudança significativa nos procedimentos e na gestão do controle da TB no 

país, começando por instituir metas desafiantes a serem atingidas, como: implementar a 

cobertura do PCT para 100 % dos Municípios; até 2001, diagnosticar pelo menos 92 % dos 

casos, tratar com sucesso pelo menos 85 % dos casos diagnosticados; e  reduzir a incidência 

no mínimo a 50 % e a mortalidade em dois terços.24 
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 Em 2000, o PNCT é incorporado pelo Departamento de Atenção Básica, tendo como 

principal objetivo o fortalecimento da relação entre a estratégia de Saúde da Família como 

canal de distribuição e a área programática da TB como produtora de conhecimento e serviços 

específicos, agregando, dessa forma, instrumentos para a organização da atenção.21  

 É elaborado, então, um novo PNCT, com metas para o período de 2001 a 2005, que 

tinha como objetivo a expansão das ações do controle da TB, incluindo parcerias com os 

serviços de Atenção Básica (AB), principalmente com o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) e ESF. Dessa forma, as ações de controle da TB passaram a ser 

responsabilidade de todos os municípios, privilegiando as unidades de saúde (US) de nível 

primário, com a finalidade de se obter maior detecção e cura de casos da doença.25,26 

 Ao firmar parceria com as estratégias de ESF e PACS, o novo Plano apresenta 

possibilidades inovadoras de intervenções em sua proposta, uma vez que essas estratégias têm 

a família e o domicilio como instrumento de trabalho, sendo, portanto, a atuação das equipes 

de ESF e PACS novos caminhos que iriam contribuir para a expansão das ações do controle 

da TB, de forma a melhorar a adesão terapêutica e evitar o abandono do tratamento.21 O 

PNCT (2001-2005), tinha como estratégias principais, a implantação e implementação do 

bônus para todos os municípios que tivessem UBS desenvolvendo ações de controle da TB; a 

realização de Tratamento Supervisionado (TS); e o estímulo da adesão municipal ao 

Programa de Controle da Tuberculose.21  

 Faz-se importante ainda colocar nesse breve resumo sobre a política de 

descentralização como principio do SUS, contemplando as ações de controle da TB, que em 

2006, numa perspectiva de superar dificuldades no setor da saúde, foi estabelecido pelos 

gestores do SUS o Pacto pela Saúde. Com base nos preceitos constitucionais do SUS, este 

pacto formalizava a prática de definir as prioridades de atuação dos diversos atores do SUS, 

sendo constituído por três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS, e o 

Pacto de Gestão do SUS. A TB está inserida entre as seis prioridades do Pacto pela Vida, 

mediante o qual os gestores, sob as diretrizes da regionalização solidária e cooperativa, como 

eixo estruturante do processo de descentralização deveriam envidar esforços para atingir 85% 

de cura de casos novos de TB, em todos os municípios prioritários.12  

 Nesse momento, então, houve a revisão de diretrizes e normas em vistas à organização 

da AB para o ESF e o PACS, aprovada por meio da Política Nacional de Atenção Básica 

Brasileira (PNAB)27, que ampliava o escopo e a concepção da AB ao incorporar os atributos 

da APS, colocando-a como porta de entrada preferencial do SUS, ponto de partida para 

estruturação dos sistemas locais de saúde, garantindo dessa forma a integralidade da atenção, 
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proporcionando a longitudinalidade e a coordenação dos cuidados – que são atributos 

essenciais da APS.28,29   

 É importante esclarecer que, no Brasil, a AB é compreendida como APS, ou seja, tem 

o mesmo significado no que diz respeito ao termo.30 O uso do termo ‘atenção básica’ para 

designar a ‘atenção primária à saúde’ no SUS buscou diferenciar as políticas propostas pelo 

movimento sanitário, distanciando-as dos programas de APS seletivos e focalizados, 

difundidos pelas agências internacionais.15 Entretanto, autores como Mendes31, Takeda32, o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde30, Giovanela & Mendonça28 e alguns documentos 

e eventos do MS utilizam o termo internacionalmente reconhecido de ‘Atenção Primária à 

Saúde’ para se referir a AB. Acrescenta-se, ainda, que os serviços de saúde são considerados 

como componentes da APS são as UBS e USF que compõem as ESF.33  

 A partir do momento em que as ações de controle da TB passaram a fazer parte das 

ações da AB, ou seja, de responsabilidade municipal, os municípios passaram então a planejar 

e a executar as atividades de controle da doença com autonomia, evidenciando-se o processo 

de descentralização política e administrativa no País.34 Alguns autores acreditam que essa 

política foi de suma importância, pois deu autonomia aos municípios para desenvolverem as 

ações de promoção e prevenção do agravo, sendo, portanto, favorável à implantação e 

sustentabilidade da estratégia DOTS.35,36 

Estudo realizado em Dourados – MS por Amaral37 mostra que o processo de 

descentralização do PCT para as UBS trouxe avanços importantes. As ações de controle da 

TB, incluindo a estratégia DOTS, que antes eram desenvolvidas em nível assistencial 

secundário, por meio de Unidades de Referência (UR), foram transferidas para o nível 

assistencial primário, passando a ser desenvolvidas em 92,8% das UBS do município. 

 Entretanto, outras pesquisas realizadas nos estados da Paraíba, Amazonas, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo38-42, apontam que o processo de descentralização das ações do 

controle da TB para AB acontece de forma incipiente e com fragilidades e dizem respeito à 

sobrecarga de trabalho dos profissionais, à falta de recursos humanos e à visão fragmentada e 

centralizada de profissionais envolvidos com as tarefas de controle da TB. Tais fragilidades 

comprometem as definições dos atributos essenciais da APS e, consequentemente, o vínculo 

com o doente de TB. Desta forma, ficou evidente, nos estudos supracitados, que a AB, ainda 

não assumiu com afinco as ações de controle da TB e que houve um descompasso com 

relação à proposta de descentralização, na transferência de responsabilidades das ações de 

controle da TB para os serviços da APS. 

A APS têm papel fundamental para a intercepção da TB, visto estar apoiada nos 
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princípios de territorialização, adscrição da clientela e vigilância em saúde. Além de atuar 

como a porta de entrada preferencial do usuário no sistema de saúde, articula com outros 

pontos de atenção, e regula o fluxo da população aos serviços nos níveis assistenciais 

secundários e terciários; o que a coloca como um centro coordenador de uma RAS, 

apresentando potencialidades na tentativa de diminuir a fragmentação da assistência.29,43  

Evidências demonstram que a APS tem capacidade para responder a 85% das 

necessidades em saúde44,45, realizando serviços preventivos, curativos, reabilitadores e de 

promoção da saúde; integrando os cuidados quando existe mais de um problema; lidando com 

o contexto de vida e influenciando as respostas das pessoas aos seus problemas de saúde.30 Os 

serviços da APS devem estar orientados para a comunidade, conhecendo suas necessidades de 

saúde; centrar-se na família, para bem avaliar como responder às necessidades de saúde de 

seus membros; e ter competência cultural para se comunicar e reconhecer as diferentes 

necessidades dos diversos grupos populacionais.29 

Estudos têm mostrado a existência de uma estreita relação entre os fatores ligados ao 

insucesso do tratamento da TB e o modo como as ações de controle são desempenhadas no 

âmbito dos serviços da APS. Verifica-se que, apesar do acompanhamento do doente de TB 

nesses locais, viabilizar a identificação dos fatores que fragilizam a adesão terapêutica, 

questões relacionadas ao fluxo de atendimento, à referência e contrarreferência na prestação 

da assistência, bem como as debilidades de integração dos níveis assistenciais e também de  

como ações e serviços prestados mostram-se relevantes para o controle da doença.46-50  

Em 2006, o MS ao editar a PNAB, pela portaria ministerial n. 648/GM, de 28 de 

março27, colocando a APS como porta de entrada preferencial do SUS, reviu as funções das 

UBS, considerando diferentes modalidades segundo o modelo de atenção predominante – 

UBS com ou sem PSF –, assim como propôs uniformizar o processo de trabalho da equipe 

multiprofissional e legitimar a expansão do processo de educação permanente dos 

profissionais da APS.28  

Dentre as diversas ações que são competências das UBS ou USF, com ou sem a 

presença de Agentes Comunitários de Saúde – ACS, ganham destaque as atividades ligadas 

ao controle da TB, perpassando a busca de SR na comunidade adscrita, a realização de 

exames para o diagnóstico (baciloscopia de escarro, teste tuberculínico, raio-X), garantia de 

fluxo de comunicação eficiente com os laboratórios, até o acompanhamento do tratamento 

com manejo clínico adequado e controle de comunicantes.12 Destacando-se que, para as 

atividades ligadas ao controle da TB serem eficazes, é indispensável a colaboração e 

articulação permanente entre os serviços de saúde, sendo capazes de assegurar uma 
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assistência contínua, significando que o indivíduo será acompanhado em todos os estágios, da 

prevenção ao tratamento.51 

Nesse sentido, frente ao impacto proporcionado pela morbimortalidade relacionada à 

TB, parte-se da premissa que são imprescindíveis para o controle da TB, o desenvolvimento 

das ações dos profissionais de saúde vinculadas aos atributos essenciais da APS, primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação da assistência, entre os serviços28, 

bem como a identificação dos pontos de estrangulamento que afetam a atuação desses 

atributos. Ressaltamos que até o momento, apesar da produção expressiva de conhecimento 

sobre a TB na Paraíba, ainda são desconhecidos os entraves, ou pontos de estrangulamento, 

que têm dificultado o efetivo controle da doença por meio dos serviços da APS.  

Esclarecendo que o termo ‘Pontos de Estrangulamento’ muito se é utilizado nas áreas 

da economia e educação. Entretanto, entre as definições que encontramos, uma nos chamou 

atenção: “ponto de estrangulamento”, “gargalo” ou “restrição” é uma designação do 

componente que limita o desempenho ou a capacidade de todo um sistema, que se diz ter um 

estrangulamento. Trata-se de uma derivação metafórica do gargalo de uma garrafa, na qual a 

“velocidade” de saída do líquido é limitada pela dimensão do gargalo.52,53 

Nota-se que tal definição se adequa à temática à qual pesquisamos, visto denotar 

sentidos aos pontos de estrangulamento ou gargalos que existem na APS que limitam a 

“velocidade”, ou o fluxo  do sucesso a ser viabilizado pela descentralização das ações de 

controle da TB, bem como das ações que constituem o primeiro contato, a longitudinalidade, 

a integralidade e a coordenação da assistência. 

Assim, a relevância dessa tese foi guiada pelo questionamento: “quais os pontos de 

estrangulamento que afetam os atributos essenciais da APS e sua relação com as ações de 

controle da TB nos serviços da APS, de modo a favorecer a centralização da assistência ao 

doente de TB no serviço especializado no município de João Pessoa?” 

Tal questionamento é justificado pelo fato de que a incorporação das ações de controle 

da TB no âmbito da APS em João Pessoa, iniciada em 2007, ou seja, há quase uma década, 

parece transcorrer lentamente, visto que neste município a maioria dos casos de TB (75%) 

está sendo diagnosticada e tratada no CHCF, mesmo sendo este um serviço de saúde que está 

no nível assistencial terciário. Em João Pessoa, este serviço está representando a porta de 

entrada para o controle da TB, sendo este um problema grave no que diz respeito à efetiva 

descentralização das ações para o controle da TB para APS. Dessa forma, o presente estudo 

justifica-se pela necessidade de identificar os pontos de estrangulamento que fragilizam os 

serviços da APS frente ao cuidado integral ao doente de TB. 
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Portanto, convém analisar nos discursos de profissionais que atuam no serviço de 

referência e que dentro do sistema de saúde são os que recebem tardiamente os doentes de TB 

do município de João Pessoa, os enunciados que explicitam os pontos estrangulados, que 

afetam negativamente os atributos essenciais da APS e a relação desses pontos de 

estrangulamento com o controle da TB, uma vez que os mesmos concorrem para o doente de 

TB buscar o CHCF para ser diagnosticado e tratado, resultando em retardo de diagnóstico e 

tratamento.  

A Análise de Discurso (AD) considera o sujeito do discurso sujeito histórico, clivado 

por diferentes vozes, cuja fala só existe dialogicamente (há os outros a quem efetivamente a 

fala é dirigida e os outros de que tal fala é desde já constituída), o que significa que o sujeito 

só adquire identidade na relação com o outro, e isso não contradiz o fato de que o ato de dizer 

EU e representar-se enquanto tal não é inconsequente, suas repercussões não se esgotam no 

espaço discursivo criado entre EU e o OUTRO.54  

É porque há o outro nas sociedades e na história, correspondente a esse outro próprio do 

linguageiro discursivo, que pode haver ligação, identificação ou transferência, isto é, 

existência de uma relação abrindo a possibilidade de interpretar os efeitos de sentido presentes 

em um discurso. E é porque há essa ligação, que as filiações históricas podem se organizar em 

memórias, e relações sociais em rede de significantes.55  

Por isso, na AD, o sujeito não é concebido como um ser totalmente livre, uma vez que 

seu discurso estará repleto do Discurso do Outro, e é a partir desse outro que o sujeito 

constituirá sua identidade. A voz do outro está alojada no seu inconsciente, "o inconsciente é 

o discurso do outro"56:260, sendo esse não o outro que se evidencia na imagem especular, mas 

o Outro enquanto alteridade absoluta, ou seja, o sujeito é agora constituído pelo Outro, 

representante da linguagem.57   

Logo, uma vez que, nenhuma palavra é neutra, mas inevitavelmente carregada, 

habitada, atravessada pelos discursos nos quais o sujeito viveu em sua existência socialmente 

sustentada58, o discurso não se origina no sujeito; é o sujeito que (re) produz em seu dizer os 

sentidos historicamente constituídos que lhe são fornecidos pelo outro.55 Portanto, faz-nos 

entender que o sujeito, profissional do CHCF, encontra-se clivado pelas vozes do outro, os 

doentes de TB, que buscam cotidianamente cuidados no serviço de Referência por não 

encontrá-los nos serviços da APS. Voltaremos a abordar essa categoria tão importante da AD, 

o Discurso do Outro, mais adiante, antes de iniciarmos o processo de análise dos discursos. 

Logo, através deste estudo, tendo como dispositivo teórico-analítico a Análise de 

Discurso, de matriz francesa, analisou-se no discurso de profissionais de saúde do CHCF, 
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enunciados que mostram pontos de estrangulamento do controle da TB na APS, explicitando 

as fragilidades e obstáculos ao efetivo controle da TB no município de João Pessoa – PB. 

 

 

1.3 Objetivo do Estudo  

Analisar, com base nos discursos de profissionais que atuam no serviço de Referência para o 

controle da TB, os pontos de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da Atenção 

Primária à Saúde e a sua relação com as ações de controle da TB. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-

METODOLÓGICA 
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2.1 Fundamentação Teórica 

  

2.1.1 Redes de Atenção à Saúde como mudança de paradigma para a saúde no Brasil 

 

 Como em nosso trabalho estamos falando em descentralização de ações e serviços e 

cuidados prestados a uma população, bem como da APS como protagonista que deve 

organizar e manter essas ações e cuidados ao doente de TB, se faz necessário tecer 

considerações sobre as Redes de Atenção à Saúde – RAS, para que possamos compreender 

qual o paradigma proposto para um efetivo controle da TB.  

 No Brasil, a situação de saúde vem mudando influenciada por uma “transição 

demográfica acelerada e expressa por uma situação de tripla carga de doenças: uma agenda 

não superada de doenças infecciosas e carenciais, uma carga importante de causas externas e 

uma presença hegemônica forte de condições crônicas”. A situação de saúde à qual 

presenciamos em nosso país não poderá ser resolvida de forma eficaz com um “sistema de 

atenção à saúde totalmente fragmentado, reativo, episódico e voltado, prioritariamente, para o 

enfrentamento das condições agudas e das agudizações das condições crônicas”.43:18 

 Por isso, para o enfrentamento dos agravos decorrentes da transição demográfica, 

epidemiológica e mudanças nos padrões e estilos de vida da população, novos dispositivos de 

integração dos sistemas de saúde vêm sendo implementados59, visto que há a necessidade de 

se restabelecer a coerência entre a situação de saúde e o SUS, envolvendo a implantação das 

RAS, que se propõem a uma nova forma de organizar o sistema de atenção à saúde em 

sistemas integrados, permitindo responder, com efetividade, eficiência, segurança, qualidade e 

equidade, às necessidades de saúde da população brasileira. Tais redes têm como pilar a APS, 

que assume o papel central no desenho e no funcionamento desses sistemas de saúde, através 

do desenvolvimento das ações pelos profissionais das equipes de APS, nas UBS.49,60  

 A ideia de organizar os sistemas de saúde sob a forma de redes integradas, vem sendo 

um consenso progressivo, tanto em nível internacional como nacional, onde acredita-se que 

esta é a melhor estratégia para garantir atenção integral, efetiva e eficaz às populações 

assistidas61,62, uma vez que possibilita a construção de vínculos de cooperação e solidariedade 

entre as equipes e os níveis de gestão do sistema de saúde.63  

 O conceito de rede tem sido desenvolvido em vários campos como a sociologia, a 

psicologia social, a administração e a tecnologia de informação.43 No campo da tecnologia da 

informação podemos citar o nome de Paul Baran, engenheiro responsável por desenvolver a 
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parte técnica dos fundamentos da Arpanet, uma rede de comunicação entre cientistas que 

estabeleceu as bases da internet atual.64  

 Paul Baran65, ao perceber que um sistema de rede centralizado era vulnerável, visto 

que a destruição do seu núcleo poderia provocar a eliminação de todas as ligações, propôs a 

construção de uma rede de comunicações distribuída, menos vulnerável a ataques ou a quedas 

do que redes convencionais. O seu propósito era que as informações continuassem trafegando 

normalmente em caso de um ataque nuclear. Em uma série de documentos publicados na 

década de 1960, ele sugeriu, por meio da construção de diagramas (Figura 01), novos 

paradigmas para as redes de comunicação, defendendo que as redes deveriam ser criadas com 

rotas redundantes para que, caso um caminho falhasse ou fosse destruído, a mensagem 

seguiria do mesmo modo para o destinatário.64,65  

 

Figura 01: Diagramas de Paul Baran referente aos tipos de redes 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Fonte: Baran, 1964 

 

 Dessa forma, surgiram as topologias de redes sociais que são de três tipos: Redes 

sociais Centralizadas; Redes Descentralizadas e Redes Distribuídas. Nas Redes sociais 

centralizadas toda a informação passa por um dos nós da rede (o centro) para, então, poder ser 

distribuída para os demais nós. Esse é o modelo clássico no qual o poder de controle e 

distribuição da informação é concentrado na fonte emissora. As Redes descentralizadas, 

funcionam como várias redes centralizadas conectadas entre si, na qual vários nós centralizam 

e distribuem a informação. Dessa forma, trata-se de uma rede com vários centros. A maior 

parte das organizações hierárquicas que conhecemos (igreja, governo, empresas etc.) funciona 

nesse modelo – departamentos, que são centros localizados na rede, conectando-se a outros 
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departamentos e com a informação controlada e disseminada por esses centrinhos. E nas 

Redes distribuídas, não existem centros e qualquer nó da rede pode receber e disseminar a 

informação para qualquer outro nó. Nesse tipo de organização, o poder e o controle são 

distribuídos pelos nós e sua principal característica é que ninguém é dono da rede.66 

 No campo da saúde, aqui no Brasil, o paradigma vigente na regulamentação do SUS é 

de um sistema hierárquico, de tipo piramidal, formado de acordo com as necessidades de cada 

nível de assistência, por atenção básica, média e alta complexidades. Essa concepção 

hierárquica e piramidal deve ser substituída pelas RAS que são redes poliárquicas de atenção 

à saúde, em que se respeitando as diferenças nas densidades tecnológicas, rompem-se as 

relações verticalizadas, dando origem a redes policêntricas horizontais.67   

 A concepção de redes policêntricas horizontais na atenção à saúde é, então, o 

paradigma de rede pensado para suprir as carências do sistema de saúde no Brasil, tendo uma 

relação direta com o tipo de rede descentralizada que Baran65 apresentou na área da 

tecnologia da informação, em decorrência de seu aspecto descentralizador, que distribui a 

atenção e a informação aos diversos pontos da rede. As redes policêntricas horizontais, 

portanto, estão em sintonia com a proposta de descentralização das ações e serviços do 

controle da TB para APS, visto proporcionar umas ações integradas e coordenadas aos casos 

de TB, desconstruindo o paradigma centralizador e vertical de atenção à saúde que pouco 

favorece o cuidado aos doentes de TB.  

 Entretanto, para que de fato haja a quebra da rede centralizada e vertical que se 

encontra na atual situação do SUS, é importante a incorporação de uma rede que agregue a 

descentralização, mas que também seja distribuída, pois dessa forma o doente de TB será 

incorporado como um dos pontos dessa rede. Logo, a rede que deve ser pensada e praticada 

para o controle da TB é uma rede distribuída que não deve ter uma hierarquia. No entanto, o 

que vemos hoje é que entre a rede pensada e a executada existem gargalos ou pontos de 

estrangulamento, visto que a rede executada é hierárquica e quando algum ponto da rede falha 

o paradigma que foi pensado também falha e o doente de TB não tem a assistência necessária.  

 Uma peculiaridade apresentada pela RAS é que a APS agora aparece como seu centro 

de comunicação, como podemos observar na Figura 02. A APS, então, é pensada como 

ordenadora, coordenadora ou gestora do cuidado de saúde, a partir não mais da diretriz da 

hierarquização dos serviços, mas pela posição de centralidade que lhe é conferida na 

constituição de redes de cuidado.68 
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FIGURA 02: Mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde 

Fonte: Brasil (2012) Curso de autoaprendizado Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde 

 

 As propostas de redes no suporte às políticas públicas têm sido crescentemente 

adotadas a partir da década de 1990, para superar o modelo burocrático e hierárquico 

hegemônico, dentro de um contexto de complexas questões sociais, de processos de 

privatização, de descentralização acelerada, de globalização, de proliferação de organizações 

não governamentais e de fortalecimento do controle público.43  

 No Brasil o estímulo à organização de RAS adquire maior relevância também no final 

da década de 1990 e culmina com a publicação da Portaria GM nº 4.279 de dezembro de 

201069:7, como forma de garantir a integralidade, universalidade e equidade da atenção à 

saúde da população brasileira.67. A referida portaria aponta que as RAS são “arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado”.69:04 

 As RAS ainda podem ser definidas como 

organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por 

uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela APS – prestada no tempo certo, no lugar 

certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com 

equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a 

população.
43:82 
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 Para a efetivação dessa definição, as RAS são constituídas pelos seguintes conteúdos 

básicos:  

apresentam missão e objetivos comuns; operam de forma cooperativa e 

interdependente; intercambiam constantemente seus recursos; são estabelecidas sem 

hierarquia entre os diferentes componentes, organizando-se de forma poliárquica, 

em que todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes e se 

relacionam horizontalmente; implicam um contínuo de atenção nos níveis primário, 

secundário e terciário; convocam uma atenção integral com intervenções 

promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas; 

funcionam sob coordenação da APS; prestam atenção oportuna, em tempos e lugares 

certos, de forma eficiente e ofertando serviços seguros e efetivos, em consonância 

com as evidências disponíveis; focam-se no ciclo completo de atenção a uma 

condição de saúde; têm responsabilidades sanitárias e econômicas inequívocas por 

sua população; e geram valor para a sua população.
70:2300

  

 

 De acordo com a Portaria GM nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que instituiu as 

RAS, é possível observar que essas são caracterizadas por: formar relações horizontais entre 

os diferentes pontos de atenção; ter a APS como centro de comunicação; planejar e organizar 

as ações segundo as necessidades de saúde de uma população específica; ofertar atenção 

contínua e íntegra; ofertar cuidado multiprofissional; compartilhar objetivos e compromissos 

com os resultados, em termos sanitários e econômicos.69   

 Desta forma, as RAS tem como objetivo a melhoria da qualidade da atenção, da 

qualidade de vida das pessoas usuárias, dos resultados sanitários do sistema de atenção à 

saúde, da eficiência na utilização dos recursos e da equidade em saúde.71 Utilizando as 

características supracitadas, para promover a integração de ações e serviços de saúde com 

vistas a oferecer uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, responsável, 

humanizada, alcançando à consolidação dos princípios e diretrizes do SUS.63  

 Como já foi dito, a RAS apresenta como peculiaridade a APS como seu centro de 

comunicação. Esse fato, dentro da proposta de organização do SUS por meio das RAS, apenas 

reafirma o papel da APS como coordenadora e como a porta preferencial de entrada do 

usuário no sistema de saúde; sendo ela a responsável por coordenar o caminhar dos usuários 

pelos outros pontos de atenção da rede, quando suas necessidades de saúde não puderem ser 

atendidas somente por ações e serviços da APS; tendo a responsabilidade, também, de manter 

o vínculo com estes usuários, ao dar continuidade à atenção através de ações de promoção da 

saúde, prevenção de agravos, entre outros, mesmo que estejam sendo cuidados também nos 

demais pontos de atenção da rede. Firmando, portanto, a posição estratégica da APS na 

atenção à saúde do usuário, vindo a fortalecer a garantia da integralidade, continuidade, 

eficiência e eficácia do sistema de saúde.63  

 Existe, atualmente, quase uma unanimidade entre as instituições e estudiosos referente 
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às RAS e a importância da APS como coordenadora do cuidado e centro de comunicação 

dessas redes. Desta forma, no processo de reordenamento de sistemas de saúde na perspectiva 

de estruturação das RAS, o fortalecimento da APS configura-se como a principal estratégia, 

pois, para que exista o bom funcionamento de qualquer sistema de saúde é imprescindível que 

as ações e as atividades de APS sejam resolutivas, visando assegurar a redução das 

iniquidades e garantir um cuidado em saúde de qualidade.72 

 Com relação à operacionalização das RAS, a sua constituição se dá por três elementos 

fundamentais que se articulam diretamente com a APS: uma população, uma estrutura 

operacional e um modelo de atenção à saúde. Esses elementos são tidos como ferramentas que 

facilitam a implementação das RAS em nível local.70,63 

 Já existem evidências sobre a positividade da implementação das RAS em vários 

países. Entre as evidencias podemos destacar:  

Redução da fragmentação da atenção; Melhor atendimento às necessidades e 

expectativas dos indivíduos; Redução de hospitalizações desnecessárias; Redução no 

tempo de permanência hospitalar; Redução da utilização excessiva de serviços e 

exames; Melhora na qualidade da atenção; Continuidade da atenção, gerando uma 

maior efetividade clínica; A utilização de diferentes níveis de atenção pelos 

indivíduos é facilitada; Melhora no autocuidado; Aumento na satisfação dos 

usuários; entre outras.
73

  
 

 É importante colocar que, no município de João Pessoa, no que diz respeito ao 

controle da TB no âmbito da APS, as evidências supracitadas não podem ser observadas, 

talvez por não existir no município uma RAS específica para a área temática da doença.  

 O Plano Municipal de Saúde (PMS) vigente em João Pessoa dispõe que, com relação 

ao seu aspecto operacional, todo o processo de planejamento e negociação dos objetivos 

traçados para o Plano 2014-2017 deveria ser construído considerando as RAS, na perspectiva 

de estruturar as ações em saúde amparadas nas cinco RAS que são priorizadas pelo MS, sendo 

elas: rede de atenção psicossocial, rede da pessoa com deficiência, rede cegonha, rede das 

doenças crônicas e a rede de urgência e emergência.74  

 Dentro dessas redes, a TB está inserida apenas na rede de atenção psicossocial com o 

objetivo de fortalecer estratégias para adesão do usuário de álcool e outras drogas ao 

tratamento da doença.74 Tal fato denota uma deficiência em estratégias para desempenhar com 

sucesso o controle da TB, visto que a doença, além de não acometer apenas usuários de álcool 

e outras drogas, tem números negativos expressivos no que diz respeito ao diagnóstico e 

conclusão do tratamento em todos os grupos de indivíduos no município de João Pessoa.   

 No PMS de João Pessoa a TB ainda está inserida em um módulo operacional à parte, o 

qual diz respeito à Vigilância em Saúde (VS), que tem como objetivo fortalecer as ações de 
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vigilância e controle da TB na rede municipal de saúde. A sua proposta é garantir um 

atendimento integral e qualificado para diagnóstico, tratamento e acompanhamento e 

reabilitação dos indivíduos acometidos por esse agravo.74  

 Embora não exista no município de João Pessoa uma RAS específica para a área 

temática da TB, o PCT local afirma ter definido prioridades na perspectiva da concepção 

renovada da APS, admitindo a importância de horizontalizar o controle da TB, estendendo-o 

para todos os serviços do SUS, visando, portanto a integração das ações de controle da doença 

com a APS, para garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento da 

doença.74  

 Entretanto, se levarmos em conta a importância da força de evidências sobre a 

positividade da implantação de um sistema de saúde organizado segundo a lógica de RAS, 

fica clara a urgência de ser criada uma RAS para a TB no município de João Pessoa, visando 

à superação de um modelo de saúde “biomédico” – que é organizado sob os moldes de um 

sistema hierarquizado - para um modelo integrado em redes de atenção.63   

 Deixando claro que mesmo sugerindo a criação de uma RAS específica para a TB, 

sabemos da impossibilidade da criação de redes para cada doença existente no país que é 

cuidada pelo SUS. Porém, devem-se levar em conta os números negativos expressivos 

relacionados ao controle da TB. Por isso faz-se necessário que a gestão municipal além de 

acatar a indicação do MS para a construção de RAS em João Pessoa baseada nas cinco redes 

consideradas prioritárias, deve orientar a criação de RAS no município observando a realidade 

local, para que a TB seja pensada não só com relação aos componentes políticos e teóricos, 

mas também nas práticas.  

 Porém, esta é uma tarefa difícil, uma vez que as RAS em todo o país tem se 

constituído de forma muito incipiente, até mesmo porque seu decreto é recente, então o 

processo de instituição de uma RAS poderá acontecer de forma lenta, requerendo a 

substituição de muitos aspectos paradigmáticos43, que só acontecerá se as RAS estiverem 

amparadas por uma APS potente e de qualidade que esteja estruturada e obedecendo em sua 

totalidade os seus atributos e funções e que possa assumir a posição de ordenadora e 

coordenadora do cuidado. 
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2.1.2 Atributos essenciais da APS e o controle da tuberculose 

 

 Atualmente, se vê uma fragmentação dos modelos assistenciais, levando a uma 

assistência de ações à saúde descontínua e desarticulada prejudicando o efetivo manejo 

clínico de doenças crônicas assistidas no âmbito da APS, como por exemplo, a TB.  

 Por isso, a existência de uma APS de qualidade, que assume o papel importante de 

coordenadora das RAS, baseada na eficiência da aplicabilidade de seus atributos e funções, 

representa a superação do paradigma fragmentado que se encontra em atuação em nosso país. 

Os atributos da APS, que na literatura internacional, são definidos como eixos estruturantes 

da APS, recebem o nome de essenciais e derivados.29  

 Os atributos essenciais são: Primeiro Contato, Longitudinalidade, Integralidade e 

Coordenação; e os atributos derivados são: Focalização na família, Orientação comunitária e 

Competência cultural. Tais atributos estão diretamente relacionados com as funções de 

Resolubilidade, Comunicação e Responsabilização, que a APS terá que desempenhar com 

qualidade para ser de fato o centro coordenador de uma RAS.29,43,67 

 O Primeiro Contato representa o fato da APS  ser constituída como o ponto de entrada 

de fácil acesso ao usuário para o sistema de saúde, onde o serviço é procurado regularmente a 

cada vez que o usuário precisa de atenção em caso de adoecimento ou para acompanhamento 

rotineiro de sua saúde.28  Em outras palavras, o primeiro contato representa a porta de entrada 

dos serviços de saúde, ou seja, quando a população e a equipe identificam aquele serviço 

como o primeiro recurso a ser buscado quando há uma necessidade ou problema de saúde.75 

 A atenção ao primeiro contato envolve a prestação de serviços que sejam acessíveis 

(uma característica estrutural ou de capacidade da atenção) e a utilização desses serviços 

quando surge necessidade de atenção (uma característica do processo ou desempenho da 

atenção), podendo ocorrer em todos os níveis do sistema, embora seja essencialmente uma 

característica da APS.29 

 A Longitudinalidade deriva da palavra longitudinal, sendo definida como lidar com o 

crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no decorrer de um período de meses ou 

anos.29 Portanto, ela se relaciona com a responsabilidade que a APS tem que ter pelo usuário, 

implicando na existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso 

consistente ao longo do tempo, criando vínculos num ambiente de relação mútua de confiança 

e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.67   

 A Integralidade é definida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 
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serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, cada 

encontro, momento ou consulta por parte das pessoas de uma comunidade com a equipe de 

saúde que lhe cuida, respondendo as necessidades do usuário que procura acolhimento, 

vínculo e resolutividade para seus problemas.29 Significa o reconhecimento pela equipe de 

saúde, de amplo espectro, de necessidades, considerando-se os âmbitos orgânico, psíquico e 

social da saúde, dentro dos limites de atuação do pessoal de saúde. Requer, por sua vez, a 

oferta de serviços preventivos e curativos e a garantia de todos os tipos de serviços para todas 

as faixas etárias.28 A integralidade é, portanto, um mecanismo importante, pois assegura que 

os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde da população.28,29,76 

 Outro ponto importante no que diz respeito à integralidade, é que os serviços da APS 

devem contar com arranjos que garantam todos os serviços necessitados pelos pacientes. 

Mesmo que não ofereça diretamente, a unidade de APS deve assegurar, por meio de 

encaminhamento, o acesso a serviços especializados para consultas e internações e para outros 

serviços de suporte, como internações domiciliares e serviços sociais.76 

 Esse enfoque de integralidade, que diz respeito à articulação entre serviços de saúde, 

encontra-se ligado ao atributo “Coordenação” ou “Coordenação Assistencial” da APS, que 

pressupõe a continuidade da atenção por meio do acompanhamento pelo mesmo profissional, 

registro em prontuários, reconhecimento de problemas anteriores e novos, incluindo também 

o cuidado em serviços especializados, utilizando o sistema de referência e contrarreferência 

entre níveis assistenciais.29  

 A coordenação entre níveis assistenciais se apresenta como a articulação entre os 

diversos serviços e ações de saúde, de forma que estejam sincronizados e voltados ao alcance 

de um objetivo comum, independentemente do local onde sejam prestados. Objetiva ofertar 

ao usuário um conjunto de serviços e informações que respondam a suas necessidades de 

saúde de forma integrada, por meio de diferentes pontos da RAS.75 

 O atributo Coordenação tem sido confundido equivocadamente por alguns com o 

gerenciamento da APS. No entanto, trata da organização das respostas ao conjunto de 

necessidades dos usuários, sendo sua essência a informação.30 Ela implica na capacidade de 

garantir a continuidade da atenção, de um modo integrado e organizado, o que por sua vez 

exige o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante, articulando-se 

com a função de centro de comunicação das RAS.29,67   

 Os atributos derivados Focalização na família, Orientação comunitária e Competência 

cultural também fazem com que a APS seja diferenciada de outros modelos de atenção. A 

‘focalização na família’, é o reconhecimento do contexto e dinâmica familiar para bem avaliar 
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como responder às necessidades de saúde de seus membros. Para que sua ação possa se 

realizar, a equipe deve também ter ‘competência cultural’ para se comunicar, reconhecer as 

diferentes necessidades dos diversos grupos populacionais. A competência cultural e a 

‘orientação para a comunidade’ são facilitadas pela integração na equipe de atenção primária 

de membros da comunidade, os trabalhadores comunitários de saúde, ou ACS.28  

 Além dos atributos apresentados, para se ter uma APS de qualidade é importante que 

os trabalhadores que integram seus serviços atuem de modo a materializar suas três funções 

essenciais: a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A função de resolubilidade 

implica em que a APS seja resolutiva, com capacidade de ser cognitiva e tecnológica, para 

atender mais de 90% dos problemas de sua população. A função de comunicação relaciona-se 

com sua atuação como centro de comunicação das RAS, o que significa ter condições de 

ordenar os fluxos e contrafluxos das pessoas, dos produtos e das informações entre os 

diferentes componentes das redes. E a função de responsabilização corresponde ao 

conhecimento e relacionamento íntimo que as equipes devem ter com a população adscrita 

nas RAS, se responsabilizando pela saúde desta população usuária.77 

 No caso desta tese, concentramos nossa revisão bibliográfica nos atributos essenciais 

da APS, buscando conhecer a literatura que se tem disponível sobre a presença desses 

atributos associados ao controle da TB. 

 Dessa forma, após a realização de leituras sobre o que havia disposto cientificamente 

com relação aos atributos essenciais da APS e o controle da TB, notou-se que o atributo 

Primeiro Contato é fundamental para o doente, pois representa a porta de entrada ao sistema 

de saúde, sendo essencial para garantir o acesso ao diagnóstico.33  

 Em um estudo78 de revisão integrativa  sobre a análise dos atributos da APS na atenção 

à TB no Brasil, constatou-se que a APS foi menos representativa na detecção dos casos de 

TB, apresentando maior atraso e menor proporção de diagnóstico, sendo este obtido no 

serviço de urgência ou no serviço especializado. Esta realidade também foi percebida em 

outros estudos que apontam deficiências no atributo primeiro contato, relacionadas à 

inadequada qualificação profissional, sobrecarga de funções, horários rígidos de 

funcionamento com número determinado de consultas, e à organização local dos serviços de 

saúde aliados a hábitos culturais em procurar o hospital.79-83 

 No que diz respeito ao atributo Longitudinalidade relacionado ao controle da TB, 

verificou-se que a produção cientifica encontrada é escassa.84-86 Porém, os poucos trabalhos 

encontrados, apontam que em algumas regiões, os doentes de TB são atendidos pelo mesmo 

profissional durante o tratamento, que os profissionais anotam as queixas do doente no 
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prontuário, conversam com os doentes de TB sobre outros problemas de saúde e tiram 

dúvidas sobre o tratamento. Entretanto, a rotatividade de profissionais apresentou-se como 

fonte prejudicial à construção do vínculo entre o profissional de saúde e o usuário ao longo do 

tempo e que, portanto, dificulta a continuidade e efetivação do cuidado de forma longitudinal 

aos doentes de TB. 

 Com relação ao atributo Integralidade e o controle da TB, pode-se perceber, através de 

um estudo realizado na Paraíba, que a compreensão de integralidade é ainda incipiente nas 

práticas cotidianas dos serviços de saúde, no que se refere ao acompanhamento e tratamento 

de usuário do SUS com TB. A fala dos entrevistados demonstrou uma desorganização, seja 

informativa ou burocrática, na continuidade de assistência na APS, bem como uma assistência 

direta, centrada no aspecto biológico.87   

 Outro estudo realizado em São Paulo mostrou a deficiência em integralidade como 

eixo na organização municipal da rede de atenção, tendo em vista que tal município não se 

mostrou eficaz para negociar e vincular doentes de TB em tratamento aos serviços de saúde, 

uma vez que não estruturaram mecanismos que atendessem os doentes em suas 

necessidades.88  

 É importante compreender que, o modo como as UBS têm organizado seus processos 

de trabalho carece de articulações com os profissionais entre si e com os gestores a fim de 

construir um projeto terapêutico balizado pela integralidade e que prime pelo estabelecimento 

de vínculos e responsabilizações a partir da escuta qualificada e do diálogo, ferramentas 

indispensáveis ao cuidado com doentes de TB.89 Visto que, a forma como a integralidade tem 

sido concebida e a desconsideração da pessoa doente, em seu contexto de vida, tem 

fragilizado a continuidade da assistência e desestimulado a adesão ao tratamento 

tuberculostático.87  

 Observa-se, portanto, a importância da APS assistir aos usuários com TB de forma 

integral por meio do conhecimento de suas reais necessidades, persistência na inserção do 

doente no processo de reabilitação da saúde e no fortalecimento do vínculo da tríade: usuário, 

profissional e serviço de saúde, a fim de que as ações realizadas sejam coerentes com a 

realidade dos indivíduos com TB e com a integralidade como atributo da APS.87   

 No que diz respeito ao atributo Coordenação, é importante colocar que, para sua 

existência ser efetiva, deve ocorrer a troca de informações sobre os problemas de saúde dos 

usuários, bem como da atenção recebida, de modo a assegurar uma sequência ininterrupta de 

ações, garantindo-se a continuidade do cuidado.28 Doentes com enfermidades com 

características crônicas, como a TB, necessitam de gerenciamento para manejo clínico e 
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cuidado ao longo do tempo, ou seja, de continuidade da assistência, buscando garantir a 

adesão e o tratamento em longo prazo.90   

 Em um estudo realizado em Ribeirão Preto – SP, que teve como objetivo analisar a 

coordenação da assistência da TB foi observado que grande parte das ações de coordenação 

durante o processo de assistência ocorria de maneira satisfatória. Entretanto, no processo de 

referência e contrarreferência do doente de TB, identificou-se descontinuidade do fluxo de 

informação, pela falta de um sistema de informação que integre os serviços, otimizando a 

coordenação do doente no sistema. Os autores concluíram que a coordenação da assistência 

na TB requer a construção de um modelo flexível, pautado na integralidade do cuidado, com 

profissionais imbuídos de conhecimento e escuta e que exercitem o papel de educadores, 

potencializando a autonomia do doente e estimulando a corresponsabilização no cuidado.90  

 Outro estudo realizado no município de Feira de Santana – BA, revelou serem 

predominantes as discordâncias entre doentes e profissionais no que diz respeito ao sistema de 

referência e contrarreferência, visto que os doentes referiram nunca ocorrer referência e os 

profissionais referiram quase sempre ocorrer a referência e a contrarreferência, ficando 

evidente a fragilidade da atenção do PCT local. Neste município, a atenção ao portador de TB 

ainda era centralizada na UR e as UBSs ainda não tinham assumido responsabilidades em 

relação à atenção a TB. Em decorrência do fato o sistema de referência e contrarreferência 

para o PCT funcionava de forma incipiente, uma vez que o serviço especializado 

responsabilizava-se por grande parte da demanda de atendimento, mantendo a verticalidade 

da assistência.91 

 Portanto, é notável a necessidade de se colocar em prática um modelo que não seja 

verticalizado, mas sim horizontalizado, que coloque o sujeito (doente de TB) como um ponto, 

ou nó, da RAS, por meio da APS, que foi pensada para quebra do paradigma de modelo de 

saúde vigente no país. Mudando o paradigma, de forma a reacomodar o sujeito dentro dessa 

rede, fazendo com que o mesmo também faça parte do processo de seu cuidado. 

 É importante também colocar que, para os atributos da APS, considerados essenciais, 

sejam exitosos nas ações de controle da TB, profissionais de saúde do âmbito da APS devem 

conhecer bem os serviços disponíveis e prestados, sejam eles ofertados pelos serviços da APS 

ou não, fazendo com que o doente de TB receba uma atenção integral e coordenada. Estes 

profissionais devem procurar e integrar todo o cuidado que o doente de TB recebe, 

coordenando os serviços, garantindo desta forma uma continuidade ao tratamento a este 

doente.  

 Embora tenham sido encontrados estudos que avaliassem os serviços da APS pelos 
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seus atributos, foram localizadas poucas referências que discutem sobre os atributos 

essenciais para ações de serviços prestados a doente de TB. Destes estudos encontrados 

raríssimos utilizaram como dispositivo analítico o discurso de profissionais de saúde.  Ainda 

destacamos que nos poucos trabalhos que se apresentaram na perspectiva da AD, foram 

analisados apenas o discurso de profissionais da APS, não sendo encontrados estudos que 

analisassem o discurso de profissionais de serviços de referência a fim de explicitar os pontos 

de estrangulamento no controle da TB.  

 Portanto, considerando-se a inexistência de estudos que versem sobre pontos de 

estrangulamento no controle da TB que afetam os atributos essenciais da APS e sua relação 

com as ações de controle da TB, na perspectiva do discurso de profissionais de serviço de 

referência da TB, espera-se contribuir para a produção do conhecimento no cenário brasileiro, 

de modo a possibilitar a criação de estratégias de intervenção que subsidiem o adequado 

manejo clínico do paciente de TB no contexto da APS, contribuindo assim, para o incremento 

da qualidade da assistência prestada ao indivíduo, família e comunidade. 

 Tal iniciativa foi realizada, mediante a análise dos discursos dos profissionais de saúde 

do CHCF, que atuam no cuidado aos doentes de TB, por meio da AD, de matriz francesa, a 

qual é um dispositivo inovador e pouco empregado nos estudos científicos da saúde. Para se 

descrever e interpretar os discursos produzidos por estes profissionais, que mostraram em suas 

posições enunciativas os pontos de estrangulamento do controle da TB na APS, foi necessário 

compreender como esses discursos se materializaram nos textos (entrevistas), por meio de seu 

funcionamento e entender os mecanismos que os formaram e os colocaram em circulação.  

 Logo, com a finalidade de termos um aporte teórico bem fundamentado a ponto de 

conseguirmos atender à necessidade da descrição e interpretação (explicitação) dos discursos, 

no próximo capítulo iremos nos dedicar à Fundamentação Teórico-metodológica: A Análise 

de Discurso, abordando conceitos e noções pertinentes à AD que utilizaremos em nosso 

capítulo Resultados e Análise. 
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2.2 Fundamentação Teórico-metodológica 

 

2.2.1 A Análise de Discurso enquanto constructo teórico: Conceitos e noções 

 

 A AD de matriz francesa é, atualmente, um dos campos teórico-metodológicos mais 

profícuos para pensarmos as diferentes maneiras de ler, interpretar e analisar os discursos 

institucionalmente legitimados e (re) produzidos socialmente. Por ser um dispositivo teórico-

metodológico, ela não é considerada uma metodologia, é uma disciplina de interpretação que 

tem sua origem no encontro de epistemologias distintas, pertencentes às áreas da linguística, 

do materialismo histórico e da psicanálise.92 

 Na constituição da AD, da linguística deslocou-se a noção de fala para discurso, 

procurando mostrar que a relação linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é uma 

relação direta que se faz termo-a-termo, isto é, não se passa diretamente de um a outro, cada 

um tem sua especificidade. Do materialismo histórico foi retirada a noção de ideologia, que 

pressupõe a existência de um real da história, produzida pelo homem, sendo que a mesma não 

lhe é transparente, visto que o sujeito é afetado pela história na produção de sentidos; e da 

Psicanálise a noção de inconsciente que a AD trabalha, com o de-centramento do sujeito, com 

a compreensão da subjetividade, com o deslocamento da noção de homem para o sujeito, que 

por sua vez se constitui na relação com o simbólico na história.92 

 É importante aqui colocar que AD, a qual nos propomos a tomar como dispositivo 

teórico de análise, é a de matriz francesa, que foi fundada por Michel Pêcheux no final da 

década de 1960. Este foi um período marcado por grandes revoluções e transformações 

históricas, sociais e culturais. A AD é o acontecimento teórico mais importante, depois do 

Estruturalismo, na França, visto que surge trazendo a proposta de transformação do sujeito, 

que passa a ser considerado elemento constitutivo da linguagem.93,94 

 Logo, na AD, Pêcheux elege o discurso e não a língua como objeto de estudo; teoriza 

a relação da linguística com a história e a ideologia; concebe o discurso como sempre 

determinado, apreendido dentro de relações que o sujeito estabelece no seu mover-se no 

mundo; pensa a enunciação no quadro de uma teoria não subjetiva do sujeito. Ou seja, toda e 

qualquer enunciação é o resultado das relações sociais que o sujeito estabelece, logo o sentido 

de uma palavra, de uma frase, não é assegurado pelo arranjo sintático de seus elementos.95  

 No Brasil, a AD foi difundida pela doutora em linguística Eni Orlandi, que começou 

ainda na década de 1970 a questionar os linguistas que trabalhavam a linguística do 
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significante, pensando a língua fechada nela mesma. Para Eni Orlandi, a língua tem certa 

autonomia, não é fechada. Há uma abertura do simbólico, onde o que interessa é a forma 

como esta língua é praticada produzindo sentidos, dentro da sociedade e da história.96 

Procura-se, portanto, compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, 

constitutivo do homem e da sua história.92 

 Dessa forma, a AD, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas 

coisas lhe interessem. Ela trata do discurso.92 Na perspectiva de Pêcheux, o discurso não se 

confunde com a língua, nem com a fala, nem com o texto; não é a mesma coisa que 

transmissão de informações, tão pouco surge do psiquismo individual de um falante.95 O 

discurso é o acontecimento que articula uma atualidade a uma rede de memória.97  

 Michel Foucault98, em seu livro A ordem do discurso, aponta que o discurso nada mais 

é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante dos próprios olhos de quem diz. 

Nada mais é do que um jogo de escrita, de leitura e de troca, e essa troca, essa leitura e essa 

escrita jamais põem em jogo a não ser os signos.   

 Já em sua obra A Arqueologia do saber, Foucault99:56 nos chama  

a não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes que 

remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de 

signos; mas o que fazem é ‘mais’ que utilizar esses signos para designar coisas. É 

esse ‘mais’ que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse ‘mais’ que é 

preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. 

 

 Portanto, cabe ao analista de discurso explicitar os processos de significação de um 

texto, entender como este texto produz sentidos e mostrar o discurso funcionando mediante 

seus mecanismos de funcionamento. Não cabe ao analista apontar se o discurso está certo ou 

errado, visto que cada discurso vai depender do contexto ou condições de produção em que 

foi dito, da posição do sujeito que falou, bem como da relação de poder que está por trás desse 

discurso.  

 Os discursos são práticas de pensamento. Nós não nascemos racistas, de esquerda, de 

direita, sexistas, progressistas, reacionários. Nós temos aprendido a pensar da forma que 

pensamos porque praticamos pensar de determinada forma durante nossa vida.100 Discursos 

nos habitam e falamos sempre atualizando seus sentidos que já foram postos. Mikhail 

Bahktin101:319 afirma que “o objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto 

do discurso pela primeira vez neste enunciado e este locutor não é o primeiro a falar dele”. O 

objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido esclarecido e julgado de diversas 

maneiras. 

 O sentido de tal afirmação também pode ser observado na definição de discurso 
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proposta por Florencio et al.95 Os autores apontam que todo discurso é uma resposta a outros 

discursos com quem se dialoga, reiterando, discordando, polemizando. Sendo produzido 

socialmente, em um determinado momento histórico, para responder às necessidades postas 

nas relações entre os homens, onde a produção e reprodução de sua existência carregam o 

histórico e o ideológico dessas relações. Desse modo, também se pode definir discurso como 

sendo efeito de sentidos entre locutores.92 

 Na compreensão sobre a AD como dispositivo teórico-metodológico se faz necessário 

também abordar conceitos basilares que sustentaram a proposta de Pêcheux, que seriam 

língua, ideologia e sujeito. Na AD, a língua é entendida como prática social, não apenas como 

estrutura, mas como acontecimento. Para AD, nada na língua é aleatório. O uso de palavras e 

frases não é liberdade do falante, mas é determinado pelas possibilidades do dizer, que por sua 

vez são determinados pelas condições sócio-históricas de produção.100 

 A AD não trabalha com a língua da Linguística, a língua da transparência, da 

autonomia, da imanência. A língua do analista de discurso é outra. É a língua da ordem 

material, da opacidade, da possibilidade do equívoco como fato estruturante, da marca da 

historicidade inscrita na língua. É a língua da indefinição do direito e avesso, do dentro e fora, 

da presença e ausência.102 A língua produz sentidos ininterruptamente e os sentidos – 

múltiplos e inacabados – estão sempre abertos, possibilitando o nascimento de outras 

interpretações. Há dispersão e deriva de sentidos devido à possibilidade de deslizes da língua. 

Assim, concebemos que a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma, 

pois a mesma está sujeita ao equívoco, à incompletude e ao silenciamento – que são 

constitutivos do dizer.103  

 A noção de língua para Michel Pêcheux104 sempre foi essencial para compor seu 

quadro epistemológico: ao deslocar a dicotomia saussuriana língua/fala para língua/discurso, 

Pêcheux concebeu que fala e sujeito são constitutivos da língua, são inseparáveis porque são 

complementares, à medida que a língua é a materialidade do discurso. Assim, para o analista 

de discurso, a língua é pressuposto para analisar a materialidade do discurso.105 

 Incluindo na língua a história e a ideologia, analisando a materialidade do discurso 

considerando a ordem simbólica, atesta-se que a exterioridade é constitutiva da língua. 

Interior e exterior não se excluem, ao contrário, complementam-se, por isso se percebe que a 

análise da materialidade do discurso irá evidenciar diferentes efeitos de sentido105, pois todo 

discurso estará atravessado pela história e pela ideologia. 

 O discurso, portanto, é o objeto que nos permite observar as relações entre a ideologia 

e a língua, lugar em que se podem analisar os efeitos do jogo da língua na história e os efeitos 
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desta na língua, o que nos permite compreender como um material simbólico produz sentidos 

e como o sujeito se constitui.106  

 A conjunção língua/história só se pode dar pelo funcionamento da ideologia. E é isto 

que podemos observar quando temos o objeto do discurso como lugar específico em que se 

pode apreender o modo como a língua se materializa na ideologia e como esta se manifesta 

em seus efeitos na própria língua.92 

 Portanto, percebe-se que a língua na sua interface com o discurso está diretamente 

ligada a posições ideológicas. Sabe-se que as posições ideológicas são intrínsecas ao conceito 

de ideologia, conceito este que é amplamente abordado em toda sociedade, seja no contexto 

político, social, cultural etc. No entanto, iremos nos deter neste momento ao conceito de 

ideologia compreendido pela AD e, para tanto, faremos uma breve exposição de como o 

termo e o conceito de ideologia foi apresentado pelos diversos teóricos da ideologia.  

 Segundo Michael Lowy107, a utilização do termo ‘ideologia’  teve em seu inicio um 

caminho tortuoso. O termo ideologia começou a ser utilizado por um filosofo francês, Destutt 

de Tracy em 1801 em seu livro Eléments d’Idéologie, onde Tracy apontou a ideologia como 

sendo o estudo científico das ideias e as ideias são o resultado da interação entre o organismo 

vivo e natureza, o meio ambiente. Depois, este conceito teve seu sentido modificado por 

Napoleão Bonaparte, quando o mesmo chamou Tracy e seus discípulos de ideólogos, 

sugerindo-os como metafísicos que vivem em um mundo especulativo, fazendo abstração da 

realidade. Em seguida, Karl Marx ao encontrar o termo ‘ideólogos’ em jornais, revistas e 

debates deu um outro sentido à ideologia. No seu livro A Ideologia Alemã, o conceito de 

ideologia aparece se referindo à ilusão, à ‘falsa consciência’, a concepções idealistas na qual a 

realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida real.108  

 Posteriormente, Marx amplia este conceito falando sobre as formas ideológicas:  

religião, filosofia, moral, direito, doutrinas políticas etc., por meio das quais os 

indivíduos/sociedade tomam consciência da vida real. Para Marx, a ideologia se refere à 

consciência deformada da realidade que se dá através da ideologia dominante, onde as ideias 

das classes dominantes são as ideologias dominantes na sociedade.107  Logo, para Marx108, 

ideologia é o conjunto de ideias que busca ocultar a sua própria origem nos interesses sociais 

de um grupo particular da sociedade. É por meio da ideologia que são produzidos imaginários 

e lógicas de identificação social. Esses imaginários e essas lógicas têm a função de camuflar o 

conflito entre as classes sociais, de dissimular a dominação e de ocultar a presença particular, 

dando-lhe a aparência de universal, ou seja, a ideologia marxista refere-se a um instrumento 

que a classe dominante usa para enganar a classe dominada e apagar sua exploração por 
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aquela classe.100 

 Vários autores releram Marx e seu conceito de ideologia, seja em sua perspectiva 

política ou teórica. Entretanto, uma versão que interessa como parte fundante para a base 

teórica da AD foi feita por Louis Althusser. Althusser, na obra Aparelhos ideológicos de 

Estado apresenta a ideologia como uma “nova realidade” por meio de três teses. Na primeira, 

o teórico diz que “a ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos com 

suas reais condições de existência”.109:85 Esse ‘imaginário’ não se refere ao sentido irreal das 

coisas, mas a um conjunto de imagens ou o modo de como os homens criam formas 

simbólicas de representações da sua relação com as coisas, como por exemplo, o bem e o mal, 

o justo e o injusto, o certo e o errado etc.95  

  A segunda tese de Althusser109:90 coloca que “a ideologia tem uma existência 

material”, ou seja, a representação imaginária tem uma existência material que se concretiza 

pelos  aparelhos ideológicos do Estado (AIE) e suas práticas. Tais AIE se apresentam na 

forma de instituições distintas e especializadas como a igreja, escola, família, partidos 

políticos, sistemas jurídicos, de informação etc. Desta forma a ideologia que existe em um 

AIE determina práticas que controlam rituais materiais que passam a existir nas ações de um 

sujeito. 

 Surge a partir daí então a noção de sujeito que dá origem a terceira tese de 

Althusser109:93 que considera que “a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos”. Por 

meio da interpelação a ideologia transforma indivíduos em sujeitos, conduzindo-os a uma 

auto sujeição.95 Desta forma, dentro de um AIE a ideologia interpela o indivíduo, ele se 

reconhece na ideologia havendo então um assujeitamento do indivíduo à ideologia proposta. É 

a partir deste momento em que este indivíduo passa para a posição de ‘sujeito assujeitado’, ele 

passa a falar da posição determinada por esta ideologia. 

 Dentro da construção teórica da AD, Pêcheux se apropria da teoria althusseriana e vai 

além dela, enriquecendo o quadro teórico da AD com os campos da psicanálise e da 

linguística, dizendo que dentro dos AIE existem muitas contradições e que por isso a 

ideologia não é homogênea, mas é constituída de um emaranhado de contradições internas. 

Desta forma, Pêcheux, através da teoria Althusseriana, pensa a relação da ideologia com a 

linguagem.100  

 Adentraremos desta forma, a partir daqui, na discursividade a respeito da noção de 

sujeito dentro da AD. O sujeito é sempre e ao mesmo tempo sujeito da ideologia e sujeito do 

desejo inconsciente, e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados pela 

linguagem antes de qualquer cogitação.110 O sujeito do discurso coloca-se estrategicamente e 
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perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela noção de assujeitamento) e o sujeito da 

psicanálise (pela noção de inconsciente), ambos constituídos e revestidos materialmente pela 

linguagem.102 A autora citada ainda fala que o sujeito do discurso não é apenas o sujeito 

ideológico marxista-althusseriano, nem apenas o sujeito do inconsciente freudo-lacaniano, 

nem tão pouco uma mera adição entre essas partes. O que vai fazer a diferença desse sujeito é 

o papel de intervenção da linguagem, na perspectiva de materialidade linguística e histórica 

que a AD lhe atribui. 

 Com a AD, a categoria de sujeito deixa de ser idealista, pois se entende que esta 

categoria é interpelada ideologicamente e o sujeito, ao produzir seu discurso, o faz a partir de 

determinadas posições de sujeito, igualmente ideológicas. Essa visão "individualizada", 

contudo, não transforma esse sujeito em uma figura que decide livremente seu discurso, pois 

se trata de um sujeito socialmente constituído. No entanto, por não ter consciência de seu 

assujeitamento, mantém fortemente arraigada a ilusão de ser plenamente responsável por seu 

discurso.111  

 Desta forma, a AD apresenta um sujeito distante daquele que é consciente, que se 

pensa livre e dono de si. Trata-se de um sujeito assujeitado, materialmente constituído pela 

linguagem e interpelado pela ideologia. Nesse caminho, é importante ressaltar as ilusões: ao 

sujeito, ilusão de que controla os dizeres; e à língua, ilusão de transparência do sentido.105 

 Na AD, o sujeito passa a ser concebido como aquele que desempenha diferentes 

papéis de acordo com as várias posições que ocupa no espaço interdiscursivo, ou o lugar 

social de onde enuncia, como por exemplo, o sujeito no lugar de professor, do político, do 

publicitário etc., sendo estes lugares sociais que determinam o que este sujeito pode ou não 

dizer a partir desta posição. Percebe-se, então, que mesmo este sujeito tendo a possibilidade 

de assumir diferentes papéis ele não é totalmente livre, pois sofre as coerções da formação 

discursiva do interior da qual enuncia, já que esta é regulada por uma formação ideológica, 

que preestabelece as possibilidades de sentido de seu discurso.112  

 A noção de sujeito em AD também é apresentada nos trabalhos de Authier-Revuz113, 

que diz que o centro do sujeito não é mais o consciente; o sujeito aparece essencialmente 

heterogêneo, clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente. Authier-Revuz considera 

que o “eu” perde a sua centralidade, deixando de ser senhor de si, já que o “outro”, o 

desconhecido, o inconsciente, passa a fazer parte de sua identidade. O sujeito é então 

descentrado, que se define agora como sendo a relação entre o “eu” e o “outro”. 

 Apesar de distintas estas concepções de sujeito, elas possuem uma característica em 

comum que seria a certeza de que o sujeito não é senhor de sua vontade, visto que ou temos 
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um senhor que sofre as coerções de uma formação ideológica e discursiva, ou temos um 

sujeito submetido à sua própria natureza inconsciente.112 Então, seria o sujeito condenado a 

apenas repetir discursos eternamente? Não, visto que o sujeito resiste e sua resistência às 

contingências, que são postas pela determinação histórica, é da ordem do inconsciente, onde 

tudo aquilo que o sujeito deseja e não lhe é permitido realizar pelas contingências do discurso 

vai para o inconsciente e, lá, essas pulsões recalcadas brigam para sair, para romper os filtros 

sociais que as contingenciaram, escampando através das falhas da língua, como, por exemplo, 

os lapsos, os chistes, os atos falhos, algo na AD que é caracterizado como deriva de 

sentidos.100 Logo, é possível derivar o sentido e o sentido sempre pode ser outro. São nas 

derivas que o sujeito desloca sentidos já estabelecidos e postos, permitindo que os sujeitos 

possam romper com os discursos já estabelecidos por uma determinada ideologia. A 

possibilidade de derivar é o que faz com que os discursos se desloquem, se refaçam, se 

fortaleçam ou desapareçam.100  

 Desta forma, os sentidos presentes em um discurso não é algo fixo ou estabelecido. É 

algo que está sempre aberto a novas interpretações, visto que o sentido não está no texto, mas 

na relação que este mantém com quem o produz, com quem o lê, com outros textos 

(intertextualidade) e com outros discursos possíveis (interdiscursividade). Por isso, ao se 

debruçar sobre um arquivo textual, o analista de discurso faz um “gesto de interpretação”, a 

fim de construir um dispositivo teórico-analítico, através do qual faça emergir o mosaico de 

sentidos que caracteriza a heterogeneidade enunciativa.113 

 Portanto, não há sentido sem interpretação. E, além disso, diante de qualquer objeto 

simbólico, o homem é levado a interpretar, colocando-se diante da questão: o que isto quer 

dizer? Nesse movimento de interpretação, o sentido aparece-nos como evidência, como se ele 

estivesse já sempre lá.92 Cabe ao analista buscar estes sentidos, evidencia-los através das 

pistas, sinais e vestígios que estão na opacidade do discurso. O que foi dito e o que não foi? 

De que forma foi dito? Porque foram utilizadas estas palavras e não aquelas? O que estes 

sentidos revelam? O analista deve levar sempre em consideração a posição ideológica do 

sujeito que disse, bem como as condições de produção daquele discurso que será interpretado. 

O analista de discurso deverá apresentar as marcas discursivas, podendo chegar até as marcas 

ideológicas, que são os mecanismos que colocam em funcionamento os sentidos dentro do 

texto.  

 Como já foram apresentados nesta tese nos capítulos anteriores os conceitos dos 

atributos essenciais da APS, a importância do processo de descentralização das ações de 

controle da TB para a APS, e os dispositivos teóricos e analíticos da AD, é possível 
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analisarmos, mediante as marcas discursivas presentes nos discursos que serviram de base 

para a nossa tese, os pontos de estrangulamento do controle da TB na APS, bem como 

explicitar o sentido atribuído pelos profissionais de saúde do CHCF sobre estes pontos de 

estrangulamento. 

 É importante enfatizar que neste capitulo fizemos uma revisão do quadro teórico da 

AD. No capítulo seguinte, que diz respeito ao percurso metodológico, iremos abordar outros 

conceitos da AD que compõem o seu quadro metodológico, e que irão ser utilizados na 

análise dos discursos analisados nesta tese. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1 Natureza da Investigação 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de delineamento descritivo, que se propôs 

analisar os constituintes do discurso dos profissionais de saúde do CHCF sobre os pontos de 

estrangulamento na continuidade do cuidado ao doente de TB na APS, no município de João 

Pessoa – PB. 

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”.17:21 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.17 

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

sua vida diária, estando relacionada aos significados que elas atribuem às suas experiências do 

mundo social e como o compreendem, tentando interpretar os fenômenos da sociedade.114  

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. Portanto, a natureza qualitativa do estudo 

torna-se pertinente porque privilegia os sentidos e significados que são tradutores das visões 

de mundo introjetadas pelos sujeitos sociais sobre determinados aspectos da realidade.115 

 

3.2 Cenário do estudo 

O estudo foi desenvolvido em João Pessoa, município prioritário na Paraíba para o 

controle da TB. Os critérios de escolha do município foram: possuir área geograficamente 

delimitada com serviços da APS (ESF, USF, UBS), com alta taxa de incidência de TB e 

TB/HIV, TDO implementado no sistema de saúde, com tradição histórica de organização de 

serviços de APS e desenvolvimento de ações de controle da TB na AB. Dessa forma, este 

estudo foi desenvolvido por pesquisadores por meio de consulta a enfermeiros e médicos 

envolvidos com o tratamento dos doentes de TB no CHCF, que representa o serviço de 

referência do Estado para doenças infecto contagiosas, do município de João Pessoa – PB. 
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 3.2.1 Descrição do local do estudo 

João Pessoa tem uma população de 791.438 habitantes.116 A atenção à saúde é 

organizada de forma regionalizada em cinco Distritos Sanitários (DS) com 180 ESF 

perfazendo uma cobertura de 84%, distribuídas em 125 US. Além das US existem 03 Centros 

de Atenção Integral à 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 (LACEN) e 04 Hospitais que são: Orto-Trauma Mangabeira 

Governador Tarcísio Burity, Hospital Municipal Santa Isabel, Hospital Municipal Valentina 

de Figueiredo e Instituto Cândida Vargas, todos gerenciados pelo município. 

A SMS tem sob sua responsabilidade a gestão plena do SUS no âmbito municipal. Em 

2014, aprovou o PMS (2014-2017)74, o qual apresenta, dentre outras propostas, um modelo 

que trabalhe com a ideia de um conjunto articulado de serviços básicos, ambulatórios de 

especialidades e hospitais, onde todas as ações e serviços de saúde sejam prestados. O mesmo 

documento refere que: 

[...]precisamos continuar avançando na garantia do direito à saúde e na construção 

de uma gestão participativa, democrática e resolutiva; na superação efetiva do 

modelo biomédico, neoliberal e privatista; no planejamento sistêmico da ampliação, 

universalização e melhoria da estrutura das redes e da qualidade das ações e dos 

serviços públicos de saúde, regionalizada e integrada, da atenção básica à 

emergência e atenção hospitalar integral; no investimento qualificado nas ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica; na gestão do trabalho e na educação na saúde, 

no fortalecimento do controle social. [...] No aspecto operacional, é relevante 

lembrar que todo o processo de planejamento e negociação dos objetivos traçados 

para o Plano 2014-2017 deverá ser construído observando as disposições contidas 

no Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011 considerando as Redes de Atenção a 

Saúde. [...]consideramos o Decreto 7.508 na perspectiva de estruturar as ações em 

Saúde amparados nas cinco redes de atenção a saúde, são elas: rede de atenção 

psicossocial, rede da pessoa com deficiência, rede cegonha, rede das doenças 

crônicas e a rede de urgência e emergência.
74:12-13 

 

  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 VS, 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.74 A organização da atenção à TB no município está composta pelas Diretorias 

de Atenção à Saúde e de VS, as quais estão responsáveis pela execução das ações de controle 

e de monitoramento dos casos de TB, 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 
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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; TB e Hanseníase. 

  Dentro do Módulo Operacional do PMS a área da TB aparece dentro das metas a 

serem cumpridas, no período entre 2014-2017, pela Vigilância em Saúde através dos 

seguintes objetivos: Fortalecer as ações de vigilância e controle da TB na rede municipal de 

saúde garantindo um atendimento integral e qualificado para diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento e reabilitação dos indivíduos acometidos por esse agravo, assegurando desta 

forma o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos acometidos por TB, 

aumentando a busca ativa de SR, exame dos contatos, cura e diminuindo o abandono do 

tratamento.74 

  A área de TB, portanto, 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 que diz respeito às ações voltadas para o controle da TB, o município pactuou, em 

2006, metas com a finalidade de elevar as taxas de cura e diminuição do abandono da doença. 

As metas foram: instituir protocolo de referência e contrarreferência para TB, em âmbito intra 

e intermunicipal; qualificar profissionais que compõem as ESF para a realização do TDO; 

articular e promover ações de educação permanente em saúde (EPS) para a população nos 

territórios das unidades das ESF e garantir tratamento a 100% dos casos de TB 

diagnosticados.117 

 

3.2.2 Condições de produção do material do estudo 

Devido ao fato de meu endereço domiciliar não ser o município do estudo em 

questão, senti a necessidade de conhecer como estava organizado o serviço de controle da TB 

em João Pessoa. Para tanto, observei como aconteciam as atividades de controle da doença, 

em três USF, de DS diferentes, e no serviço de referência do estado, o CHCF. Foi durante 

aproximação e observação destes serviços que pude perceber, mediante dados estatísticos dos 

números de casos de TB atendidos pelas USF e CHCF, que no município de João Pessoa, o 

diagnóstico e tratamento da maioria dos casos de TB está sendo realizado no CHCF, fato este 

que me levou a indícios de que haveria pontos de estrangulamento no controle da TB em 

serviços da APS, e que comprometem os atributos essências da APS com relação ao controle 

da doença. 

Dessa forma, após minha vivência com as três USF e o CHCF, a fim de alcançar uma 
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melhor compreensão a respeito de como eram as condições de produção, nas quais iria se 

constituir o corpus de análise deste estudo, busquei, além de conhecer a realidade local, 

descrevê-la. Segue, então, a descrição de serviços para o controle da TB das USF, que 

vivenciei no município de João Pessoa, e do CHCF, local onde foi realizada a coleta de dados.  

 

3.2.2.1 Descrição dos serviços para o controle da tuberculose nas Unidades 

de Saúde da Família vivenciadas 

 As USF são formadas por 01 enfermeiro, 01 médico, 01 auxiliar/técnico de 

enfermagem, 6-10 ACS (dependendo da área de abrangência da unidade), 01 dentista, 01 

auxiliar de saúde bucal, 01 agente de defesa ambiental e 01 apoiador matricial no caso das 

USF integradas. Com relação à caracterização dos serviços, estes são marcados pela 

fragmentação do trabalho e pela centralização das ações no profissional enfermeiro, onde cada 

profissional trabalha de forma isolada dentro da sua competência técnica. O enfermeiro é 

responsável pela solicitação de baciloscopia, orientação dos doentes e comunicantes, 

supervisão medicamentosa e articulação com outros serviços. O médico se responsabiliza pela 

solicitação de exames diagnósticos. O ACS supervisiona o TDO no domicílio do doente e o 

auxiliar/técnico, quando se envolve, verifica sinais vitais, desconhecendo todo o processo que 

envolve o acompanhamento dos casos de TB.  

 Com relação ao horário de atendimento à TB, foi observado que as unidades tem seu 

horário de atendimento aos usuários das 07h30min às 17h00min, diariamente, e até meio dia 

nos sábados, havendo unidades em que o atendimento no sábado só acontece em período de 

campanhas vacinais. Contudo, nas USF observadas não existe um horário específico para o 

atendimento dos doentes de TB, ocorrendo de acordo com a rotina da unidade por demanda 

espontânea. Isso se dá, devido ao número reduzido de pessoas com TB acompanhadas pelas 

unidades. A exemplo, afirmamos que, em 2012, das USF vivenciadas,  tiveram unidades que 

acompanharam apenas 01 caso, e em 2013 nenhum caso.  

 Nas USF, no que diz respeito ao processo assistencial, não existe uma rotina 

sistematizada para o atendimento dos doentes de TB, ocorrendo por demanda espontânea, de 

acordo com a procura pelo doente. Também não existe uma rotina sistematizada para o 

controle dos comunicantes. Estes são orientados quando comparecem à consulta junto ao 

doente, ou durante a visita domiciliar, não existindo registros dessa atividade. 

 O SR pode ser identificado por demanda espontânea na USF, ou por busca ativa na 

comunidade (em escolas, no Dia Internacional da luta contra TB, em campanhas etc.). Após a 



58 

 

identificação do SR, o enfermeiro orienta o usuário a colher a primeira amostra de escarro 

para realização da baciloscopia ainda na unidade no momento da consulta, a segunda coleta 

da amostra é feita no dia subsequente no domicílio, pelo próprio doente. A ele é solicitado que 

o material coletado seja entregue na USF no início da manhã. Em algumas USF, quando o 

usuário não tem como entregar o material na unidade, por conta do trabalho, o ACS fica 

responsável de passar no seu domicílio para pegar a amostra e levar à unidade.  

 Com relação à realização de exames laboratoriais, estes são solicitados pelo médico 

das USF e realizados em laboratórios conveniados com a rede municipal e pelo LACEN. Os 

insumos necessários para realização da coleta de material de escarro e solicitação de exames 

complementares para diagnóstico de TB estão disponíveis no serviço e estes são abastecidos 

pelos DS de acordo com a solicitação e necessidade da equipe. As amostras de escarro para a 

realização da baciloscopia são levadas para a UBS Mandacarú, unidade laboratorial de 

referência para a análise desses exames. Feita a análise do escarro, o resultado é enviado pelo 

motoboy à USF no prazo mínimo de quatro horas e no máximo de 24 horas. Vale ressaltar 

que é necessário que os profissionais solicitem que o motoboy apanhe o resultado do exame, 

sendo esta uma das dificuldades que pode ser evidenciada, visto que algumas USF não 

solicitam os resultados diretamente à UBS Mandacarú. 

 Caso o resultado da baciloscopia seja positivo para a TB, o usuário faz a consulta (com 

o médico e/ou enfermeiro da ESF) e inicia o tratamento após discutir a modalidade junto com 

profissional, se TDO ou se auto-administrado. Nos casos de TDO acompanhados pela 

unidade, o mesmo é feito em domicílio, supervisionado pelo ACS, uma vez por semana. As 

visitas domiciliares são realizadas pelo ACS, e em casos de resistência dos usuários na adesão 

ao tratamento, o enfermeiro realiza a visita domiciliar três vezes por semana juntamente com 

o ACS.  

 Na presença de alguma co-morbidade (diabetes, saúde mental etc) os doentes só são 

encaminhados em caso agravamento dos sintomas, caso contrário é tratado e acompanhado 

pelos profissionais da USF. Pacientes HIV positivos são encaminhados para serem 

acompanhados e tratados pelo CHCF. O encaminhamento é realizado via regulação. Quando 

ocorre demora na regulação da consulta, o enfermeiro entra em contato com o PCT municipal 

que faz articulação com o hospital para “agilizar” a consulta. Em casos de exames 

radiológicos e da necessidade de avaliação por especialistas, os usuários entregam as 

requisições e encaminhamentos na USF, que enviará as fichas para a Central de Regulação de 

Exames e Consultas do município, a qual ficará responsável pela marcação do que foi 

requisitado. Algumas unidades possuem sistema informatizado, garantindo a marcação da 
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consulta ou dos exames pelo próprio serviço. Após o agendamento, o ACS entrega a 

requisição no domicílio do usuário. Esse fluxo de marcação é padronizado em todas as áreas 

da rede de APS.  

 Uma das preocupações dos profissionais das USF, especialmente enfermeiros e 

médicos, é a falta de contrarreferência dos casos encaminhados para outros serviços. O 

ambulatório de referência (CHCF) faz a contrarreferência de alguns casos quando o 

enfermeiro da USF entra em contato direto com o hospital para solicitar informações. Os 

casos acompanhados por hospitais particulares ou Policlínicas são “desconhecidos” pela USF, 

sabendo-se apenas do diagnóstico, que também não foi realizado pela APS, muitas vezes 

informado por algum vizinho e confirmado pelo ACS na visita domiciliar. Em geral, não há 

um acompanhamento sistemático (contrarreferência) dos casos de TB encaminhados para 

outros serviços de saúde. 

 No que diz respeito aos registros dos casos de TB, são utilizados pela unidade para o 

acompanhamento dos casos da doença o prontuário, o livro verde e a ficha de agravo da 

doença. Os registros são feitos pela enfermeira, após a supervisão da medicação, realizada 

pelo ACS no domicílio do doente. Contudo, as informações não são repassadas para os 

demais profissionais, centralizando-se neste profissional. O livro verde encontra-se atualizado 

e guardado em local de fácil e livre acesso dentro do consultório da enfermeira. Porém, os 

outros profissionais não o manipulam, restringindo o seu uso à enfermeira da unidade. As 

anotações se restringem ao estado geral do usuário, a presença ou não de queixas em relação à 

medicação e aos encaminhamentos realizados para o ambulatório de referência, CHCF. Não 

há registros de contrarreferência das informações. Havendo USF em que o técnico de 

enfermagem e o ACS desconhece o livro de acompanhamento (livro verde), confundem com 

o livro de SR e as anotações apresentam falhas de informações, uma vez que são realizadas a 

partir do relato de algum familiar que acompanha o tratamento ou pelo ACS.  

 Diante do que foi observado na rotina das USF para o controle da TB, pode-se 

perceber que os atributos essenciais da APS: Primeiro Contato, Longitudinalidade, 

Integralidade e Coordenação, bem como suas funções, estão sendo afetados por pontos que 

estrangulam as ações de controle da doença.  

 Pontos de estrangulamento como: rigidez e limitação de horários, quantitativo 

insuficiente de profissionais, sobrecarga de funções, baixa qualificação profissional das 

equipes para lidarem com a doença, falta de vínculo e responsabilização pelos usuários das 

unidades, má qualidade dos registros em saúde, seu manuseio e disponibilização, ações 

fragmentadas, deficiências na obtenção do diagnóstico e dificuldades no sistema de referência 
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e contrarreferência, que deveria representar um mecanismo importante na integração dos 

serviços de saúde, são pontos que foram evidenciados durante a construção das condições de 

produção desta tese e que configuram estrangulamentos no sucesso das ações de controle da 

TB. Tais pontos serão mais amplamente abordados no capítulo Resultados e Análise, durante 

a explanação da AD do corpus discursivo.  

 

3.2.2.1 Descrição dos serviços para o controle da tuberculose no Complexo 

Hospitalar Clementino Fraga 

O Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga (CHCF) 

foi criado pelo MS após o surgimento do Serviço Nacional de Tuberculose, na década de 

1950. Denominado inicialmente Sanatório Clementino Fraga, até 1978 atuava exclusivamente 

com o Programa Nacional de Tuberculose, assistindo a população carente da Paraíba. No 

referido ano, passou a ser gerenciado pela UFPB, tornando-se um hospital-escola, assim 

chamando-se Hospital Universitário Clementino Fraga, vinculado ao Ministério da Educação 

e Cultura (MEC). Em 1989, a SES assumiu a sua gerência e assim tornou-se unidade de 

referência para o atendimento em pneumologia e dermatologia sanitária.  

 Atualmente, o CHCF integra a rede hospitalar do estado da PB como UR para o 

diagnóstico e tratamento de pacientes com TB, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) e Hanseníase. Tem em seu quadro de profissionais que atendem esses pacientes uma 

equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e outros 

profissionais. Em sua estrutura física, dispõe 158 leitos, distribuídos entre as alas de 

pneumologia masculina e feminina, onde ficam internos os pacientes de TB, hanseníase, e 

portadores de AIDS, além da ala de doença infecto-contagiosa (DIC), que acomoda pacientes 

com as demais enfermidades. Existe, ainda, a unidade de terapia intensiva (UTI), que 

disponibiliza seis leitos que podem ser ocupados por doentes de ambos os sexos. Conta com o 

pronto-atendimento (PA) que é a porta de entrada do hospital após a realização da triagem na 

recepção.  

 O CHCF conta ainda com uma área ambulatorial de fundamental importância para o 

desenvolvimento das ações e oferta de serviços para a população da região. Nesse cenário, o 

complexo oferece atendimento aos pacientes de TB, AIDS, hanseníase, hepatites e 

imunodeficiência primária. A maioria dos casos de TB chegam ao CHCF pelo ambulatório de 

pneumologia, onde foi realizada a entrevista com os sujeitos deste estudo. O local  possui dois 
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consultórios médicos, um de enfermagem e uma recepção para acolhimento e espera dos 

pacientes. Diariamente, são realizados atendimentos por dois pneumologistas e duas enfermeiras 

em cada turno, que oferecem assistência necessária para o diagnóstico, tratamento e cura dos 

casos. 

 A entrada do paciente com suspeita de TB no CHCF se dá por meio de encaminhamento 

pelos serviços da APS e de forma espontânea. Chegando ao ambulatório, o paciente é dirigido 

para a triagem onde é atendido por um médico clínico geral, que identifica se o caso condiz com o 

quadro de SR.  Em seguida, são solicitados os exames diagnósticos preconizados pelo MS: a 

baciloscopia de escarro e raio-x de tórax, ambos realizados no laboratório e no centro de 

diagnóstico por imagem (CDI) do hospital, sendo o resultado entregue em poucas horas. 

Após a entrega dos resultados, o paciente é conduzido ao consultório do pneumologista, 

que fecha o diagnóstico e informa o início do tratamento ao paciente, realizando a prescrição da 

terapia anti-TB e solicitando exames complementares. Logo depois, é iniciada a consulta de 

enfermagem. As enfermeiras responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes com TB realizam 

na primeira consulta um acolhimento no qual orientam sobre a doença, a importância em realizar 

o tratamento corretamente, bem como o comparecimento às consultas de retorno e o cuidado que 

devem ter com a alimentação. Realizam a abertura do prontuário, preenchem a ficha-controle e 

registram o caso no “livro verde” do MS, juntamente com o preenchimento da ficha de 

notificação do Sistema de Informação de Notificação e Agravos (SINAN). A entrega da 

medicação e orientação sobre o tratamento é de responsabilidade da enfermeira, bem como a 

solicitação de exames de rotina e de acompanhamento, tais como baciloscopia de controle e 

testagem para HIV.  

A contrarreferência dos casos de TB para USF é realizada pelas enfermeiras do 

ambulatório, que preenchem uma ficha de transferência com todas as informações sobre o caso, 

como resultado dos exames, data do inicio do tratamento, drogas utilizadas e identificação da USF 

que o paciente está sendo transferido para dar continuidade ao tratamento.  

 Todos os casos diagnosticados pelo CHCF são imediatamente notificados e inseridos no 

SINAN, por meio da ficha de notificação-investigação. O acompanhamento dos casos é realizado 

mediante a emissão mensal de um relatório específico chamado “Boletim de Acompanhamento 

de Casos de Tuberculose” que é alimentado pelas enfermeiras do ambulatório a cada consulta 

com o paciente e enviado ao Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do CHCF, onde são atualizados 

os dados no SINAN. O livro de “Registro e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de 

Tuberculose” é um instrumento também utilizado pelos profissionais do CHCF envolvidos com a 

TB, como fonte de dados e ferramenta para cálculo de indicadores operacionais e 
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epidemiológicos. 

O encerramento dos casos é feito de acordo com a conduta médica registrada no 

prontuário e o preenchimento do boletim de acompanhamento, de responsabilidade das 

enfermeiras do ambulatório. A equipe do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia realiza o 

fechamento no SINAN conforme as atualizações do boletim e imprime um novo, este sendo 

encaminhado para o ambulatório para dar seguimento ao processo de registro de informações.    

 

3.3 Sujeitos colaboradores do estudo 

Foram entrevistados (as) 12 profissionais de saúde, sendo 04 enfermeiros e 08 

médicos, envolvidos com o tratamento dos doentes de TB no serviço ambulatorial do CHCF. 

Utilizou-se, como critério de inclusão do estudo, entrevistar profissionais de nível superior 

que atuassem no controle da TB no ambulatório do CHCF, que estivessem trabalhando na 

época da coleta com casos de TB e que aceitassem participar da pesquisa. 

 Com intuito de preservar o anonimato e identificar os discursos dos colaboradores 

deste estudo, adotou-se a sigla PE significando a abreviatura para os Profissionais 

Enfermeiros e PM para os Profissionais Médicos, dispostos na sequência em que foram 

entrevistados, sendo de PE1 a PE4 e PM1 a PM8. 

 

3.4 Produção do material textual para análise 

Para a produção do material textual foi empregada a técnica da entrevista. A escolha 

da entrevista se fez devido ao fato de fornecer informações mais profundas sobre a realidade, 

evidenciando valores e opiniões dos atores sociais envolvidos com o tema. A entrevista é um 

instrumento privilegiado de coleta de informações, é 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, 

socioeconômicas e culturais específicas.17 

Em uma entrevista de pesquisa qualitativa, o objetivo é descobrir a estrutura de 

sentidos própria do entrevistado, sendo tarefa do pesquisador evitar, o máximo possível, 

impor a estrutura e as suposições do pesquisador sobre o relato do entrevistado. A pesquisa 

precisa permanecer aberta à possibilidade de os conceitos e as variáveis emergentes serem 

muito diferentes daquelas previstas no início.114 Deste modo, decidiu-se utilizar a entrevista 

em profundidade, por ser uma técnica dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma 

realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para 
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descrição de processos complexos nos quais está ou esteve envolvido.118 

Através da entrevista em profundidade, tivemos a oportunidade de interpretar gestos 

que evidenciaram pistas, sinais e vestígios dos sentidos apresentados pelos sujeitos sobre os 

pontos de estrangulamento no controle da TB na APS. Tal interpretação só foi possível com o 

apoio do paradigma indiciário.119 

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 à 

descentralização do controle da TB para APS, as dificuldades nos serviços da APS para a 

efetuação do diagnóstico e continuidade do tratamento da TB, ao processo de referência e 

contrarreferência no controle da TB, ao trabalho dos profissionais da APS no controle da TB e 

a integração de ações serviços prestados à continuidade da assistência ao doente de TB na 

APS (APÊNDICE A).  

As entrevistas dirigidas com perguntas abertas para a construção do material textual 

foram realizadas entre os meses de agosto e outubro de 2014, após agendamento prévio de 

horário e lugar com os colaboradores. Foi dada a preferência por realizá-las nos locais 

escolhidos pelos participantes, pois se entende 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 profissional participante recebeu explicações 

sobre o destino das informações e os direitos garantidos pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).120 Uma vez obtida a concordância do participante, solicitou-se a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), firmando-se o 

consentimento por escrito (APÊNDICE B). 

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 sujeitos, 

o ambiente onde se deu a entrevista e as dificuldades encontradas durante o percurso para a 

coleta de informações. As gravações foram feitas com o auxílio de gravador de MP4 e 

transcritas na íntegra, sendo em seguida organizadas em torno de questões norteadoras, 

utilizando-se o dispositivo teórico analítico da AD, a qual permitiu identificar no discurso dos 

sujeitos que posição discursiva, legitimada socialmente pela união da história, do social e da 

ideologia, os quais eles se filiavam e produziam sentidos. Para Orlandi 92, 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. 
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3.5 Análise do material textual  

 

Análise do material textual mediante técnica de análise de discurso de linha 

francesa. 

No processo de análise do material textual foi utilizado como referencial teórico 

analítico a AD, de linha francesa, na vertente proposta por Eni Orlandi92, 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.92  

A AD 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.121 Portanto, a pertinência da AD decorre da possibilidade desse referencial teórico 

analítico poder revelar, tanto a visão de mundo, quanto o posicionamento dos sujeitos em 

relação ao objeto de estudo.   

Na AD, é de responsabilidade do analista formular uma questão que faça 

desencadear e nortear todo o processo de análise, mobilizando conceitos e sentidos que outro 

analista não mobilizaria, face a suas (outras) questões.92 Logo, para a elaboração do material 

textual deste estudo, foi utilizada a seguinte pergunta: Quais os pontos de estrangulamento 

que afetam os atributos essenciais da APS e sua relação com as ações de controle da TB, 

evidenciados nos discursos dos profissionais do CHCF? 

 Tal pergunta proporcionou a identificação de pistas, sinais e vestígios que permitiram 

levar a compreensão de como o discurso destes profissionais produz efeitos de sentido 

referentes aos pontos de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da APS e sua 

relação com as ações de controle da TB.  

 A análise do material empírico envolve a escolha, interpretação e análise do corpus 

discursivo por meio de perguntas heurísticas, sendo o estabelecimento do conceito-análise a 

resposta para a primeira pergunta heurística.  O conceito-análise é o objeto da análise, ele faz 

parte da nossa investigação de como um texto produz determinado sentido sobre o tema que 

pesquisamos. Este conceito pode surgir como conceito-análise a priori, ou seja, mediante a 

questão posta pelo analista para sua investigação ou a posteriori mediante o surgimento deste 
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conceito durante a análise.100 No caso deste estudo, o conceito-análise foi definido a  priori e 

diz respeito aos pontos de estrangulamento do controle da TB nos serviços da APS.  

A fase seguinte do processo analítico, baseado na AD francesa, corresponde à 

passagem do material empírico, tais como as entrevistas transcritas para o objeto discursivo, 

mediante as seguintes etapas: 1) da superfície linguística para o objeto discursivo (discurso); 

2) do objeto discursivo para a formação discursiva; e 3) do processo discursivo para a 

formação ideológica.92,100 Essas etapas são realizadas da seguinte forma: 

 

1) Passagem da superfície linguística para o objeto discursivo (discurso): 

 Essa etapa trabalha com as condições de produção. Tais condições apresentam os 

sujeitos e a situação das circunstâncias da enunciação no contexto sócio-histórico e 

ideológico. Realiza-se, aqui, o trabalho de analisar “O que se diz?” (na relação do dizer e não-

dizer), “Como se diz?” (nas relações de poder; relações de sentidos; memórias discursivas), 

“Em que circunstâncias se diz?” (mediante as condições de produção) e “Quem diz?” (de 

acordo com as posições-sujeito). Esse momento da análise relaciona-se com a segunda 

pergunta heurística, que procura responder como o texto constrói o sentido do conceito-análise 

via textualização e suas marcas textuais. Por meio das marcas textuais se tem a possibilidade 

de constatar o que ideologicamente sustenta o discurso. O analista nesta etapa fica atento à 

estruturação das formações discursivas (FDs) que estão predominando na prática discursiva 

em questão.100 

 

2) Passagem do objeto discursivo para a formação discursiva: 

 Delineadas as marcas textuais e construído o objeto discursivo, o analista passa, então, 

a localizar o sentido construído pelo texto dentro de algum discurso, ou seja, o analista irá 

relacionar esse sentido com FDs. É através da FD que se pretende compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentidos existentes. Uma vez que estão nas FDs a 

origem dos sentidos e a determinação do que pode e deve ser dito.92,95,100,122 Portanto, nessa 

etapa do estudo, procurou-se explicitar os efeitos de sentidos dos discursos, a posição 

ideológica dos sujeitos, e conceitos como: memória discursiva, interdiscurso, esquecimentos e 

opacidade do discurso, explicitados nos enunciados ou fragmentos discursivos dos sujeitos, 

sobre os pontos de estrangulamento no controle da TB na APS.  

 

3) Passagem do processo discursivo para a formação ideológica: 

A última etapa relaciona-se com a terceira pergunta heurística, com a qual se tem a 
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finalidade de responder a que discurso pertence o conceito construído. Esse momento compõe 

o processo discursivo, que se refere à seleção dos sentidos que são possíveis ou não dentro de 

FDs, considerando as suas relações com os efeitos da ideologia, uma vez que, elas remetem a 

certa formação ideológica (FI). As FDs decorrem de uma FI que lhe sustente, esta por sua vez 

se forma por “um conjunto complexo de atitudes e representações que nem são individuais, 

nem universais, mas dizem respeito às posições de classes em conflitos umas com as 

ouras”.95,100,123 A FI é o sentido em estado bruto, sendo a língua responsável por carrear os 

sentidos que estão ligados à determinada ideologia. Resumindo: a ideologia se organiza na 

língua em FDs e estas são manifestações da FI em um discurso.100 

Do processo de análise dos discursos, emergiram então, três FDs: Pontos de 

estrangulamento no controle da TB que afetam os atributos essenciais da APS; Pontos de 

estrangulamento que dificultam o acesso ao diagnóstico da TB na APS e Pontos de 

estrangulamento que dificultam a continuidade do tratamento da TB na APS. Essas FDs serão 

discutidas no capítulo Resultados e Analises, em blocos discursivos, com a apresentação dos 

fragmentos discursivos relacionados a outros textos e autores, a fim de mostrar o 

funcionamento do discurso. 

 

3.6 Aspectos éticos 

Cada entrevistado somente participou da pesquisa mediante à aceitação e assinatura 

do TCLE, sendo garantido o anonimato dos sujeitos participantes.  

Esta pesquisa foi enviada 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 466/12 do CNS.120 

Sua aprovação se deu em 20 de agosto de 2013, sob número de protocolo 0404/13 e CAAE nº 

18257113.2.0000.5188 (ANEXO). 
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 Antes de analisarmos os discursos dos sujeitos, achamos ser imprescindível trazer aqui 

uma breve fundamentação teórica sobre um dos conceitos mobilizados pela AD e utilizada  

nessa tese que é o Discurso do Outro, visto que os discursos que analisaremos são de 

profissionais do CHCF que são constituídos inconscientemente e ideologicamente pelo dizer 

do Outro, os doentes de TB.   

 Portanto, considerando que o discurso é efeito de sentidos entre locutores124, e para 

que seja interpretado, o analista precisa necessariamente compreender e apresentar as 

condições de produção nas quais o discurso se inscreve, visto que é nelas em que o sujeito 

assujeitado por determinada ideologia vai tomando determinadas posições ao longo do seu 

discurso, recorrendo a memória discursiva ou ao interdiscurso125, é que mobilizaremos esses 

conceitos da AD, acreditamos que dessa forma se fará compreensível o porquê analisarmos no 

discurso de profissionais de saúde do CHCF, que é interpelado pelo Discurso do Outro, os 

pontos de estrangulamento do controle da TB.  

 Discurso do Outro é uma expressão da pesquisa psicanalítica introduzido por Jacques 

Lacan126, utilizada em AD para demonstrar que todo discurso é perpassado por outros 

discursos. Quando enunciamos, estamos sempre utilizando o outro em nossos discursos, seja 

como representação do interlocutor ou como retomada de dizeres anteriores. O que devemos 

ter em mente é que todo discurso proferido terá um caráter heterogêneo, ou seja, ele nunca 

será uno, sempre haverá outros discursos fundamentando, reforçando, recebendo este discurso 

primeiro.127 

 Já que falamos em caráter heterogêneo, sabemos que o ser humano é marcado pela 

heterogeneidade, dessa forma cabe aqui abordar o termo ‘heterogeneidade enunciativa’, 

estruturado pela AD para trazer à tona este caráter singular da linguagem, onde se atribui um 

papel privilegiado à presença de discursos “outros” na fala do enunciador. Authier-Révuz113, 

apresenta em sua obra a presença do outro no discurso por meio da definição de 

heterogeneidade enunciativa. Para o autor, a heterogeneidade enunciativa compreende a 

distinção de duas formas da presença do outro no discurso, fazendo a divisão deste conceito 

entre heterogeneidade mostrada e constitutiva. 

 A heterogeneidade enunciativa mostrada, é a forma explicita da constituição 

heterogênea do sujeito, sendo a inscrição do discurso do outro no discurso do sujeito, 

assinalando a fronteira entre o interno e o externo no fio do discurso128, em outras palavras, é 

a presença localizável do discurso outro no fio do discurso. A heterogeneidade enunciativa 

pode ser subdividida entre a marcada e a não-marcada.129 A marcada é aquela que está 
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explicitamente representada no discurso, pode ser pelo uso de aspas, pelo discurso direto ou 

indireto etc., o importante é que esta forma estará claramente marcada no fio do texto. Por 

outro lado, a não-marcada é mais velada, será aquela em que percebemos a utilização do 

outro, mas não identificamos de maneira clara, isso ocorre no discurso indireto livre, nas 

alusões, ironias etc, que contam com o “outro dizer”, sem explicitá-lo, para produzir 

sentidos.127 

 Para a definição do conceito de heterogeneidade enunciativa constitutiva Authier-

Révuz113 apoiou-se em Bakhtin, mais precisamente no seu conceito de dialogismo, que parte 

do pressuposto de que toda palavra proferida já foi utilizada anteriormente, portanto, mesmo 

inconscientemente, o sujeito sempre que enuncia terá a presença do outro em seu discurso.127 

Na heterogeneidade constitutiva, o sujeito do discurso satisfaz-se em reproduzir, a ilusão do 

sujeito enunciador capaz de escolhas, intenções e decisões, onde dentro do discurso e do 

sujeito está o outro que desperta as concepções de discurso, da ideologia e do inconsciente.130  

 Faz parte da heterogeneidade constitutiva o interdiscurso, ele diz respeito ao discurso 

do Outro, aquele constitutivo do sujeito, já que é através dele que a Ideologia, em geral, atua 

no processo de interpelação dos indivíduos em sujeitos, salientando que esse processo se dá 

de modo plenamente inconsciente ao passo que esse “algo”, fala sempre antes, em outro lugar 

e independentemente.131  

 O conceito de interdiscurso diz respeito à presença de sentidos ou discursos sociais e 

econômicos, sobre determinados enunciados e, também, ao processo onde outros discursos 

são incorporados. Nessa perspectiva, é proposto o princípio da heterogeneidade na linguagem, 

isto é, a ideia de que tudo o que dissemos já foi dito anteriormente pelo outro.130 Portanto, a 

noção de interdiscurso é entendida como presença de diferentes discursos, originários de 

diferentes momentos na história e de distintos lugares sociais, entrelaçados no interior de uma 

FD.132  

 Dessa forma, a FD é determinada pelo interdiscurso e, tem sido constituída por saberes 

que se abrigam em uma mesma região de saber, fazendo ecoar discursos já-ditos em outros 

lugares.133  O interdiscurso, então, disponibiliza dizeres determinados pelo já-dito, aquilo que 

constitui uma formação discursiva em relação a outra.124 

 Mediante a FD, é possível caracterizar um discurso em sua especificidade, uma vez 

que os sentidos nascem na FD a partir das posições do sujeito. Entendendo que o sentido não 

existe em si, mas tem sua essência na ideologia. Orlandi92 coloca que as palavras mudam seus 

sentidos de acordo com as posições ideológicas de quem as utilizam e nas FDs em que se 

inscrevem. Nas FDs estão a origem dos sentidos, e são elas que determinam o que pode e 
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deve ser dito.92,95,100,122 

 O interdiscurso é, então, esse campo de conhecimento que determina uma FD, sendo 

apresentado por determinadas marcas linguísticas que se agrupam formando um determinado 

sentido. Analogicamente, diríamos que a FD funciona como uma colmeia onde algumas 

abelhas saem da colmeia, mas ao mesmo tempo outras chegam. As abelhas que se unem para 

formar uma colmeia seriam as marcas linguísticas ou marcas textuais que se unem para 

produzir um sentido. Acrescenta-se aqui o fato dessas marcas estarem associadas ao seu 

contexto de produção.125 

 Portanto como a FD envolve um conjunto de marcas textuais que lhe caracterizam, 

iremos apresentar algumas dessas marcas presentes nos discursos dos profissionais de saúde 

do CHCF, que não só apontam para a FD a qual os discursos destes profissionais estão 

inseridos, mas também ancora a utilização desses discursos, clivados pelo discurso do outro, 

para a análise dos pontos de estrangulamento existentes no controle da TB no município de 

João Pessoa. 

  

Quadro 1: Marcas textuais que caracterizam a formação discursiva dos profissionais de 

saúde do Complexo Hospitalar Clementino Fraga referente ao Discurso Outro 

Marcas textuais: Discurso Outro 

 Eles explanam na consulta;  

 Eles perguntam; 

 Eles falam; 

 Os pacientes referem; 

 Aqui se ouve relatos de pacientes; 

 O paciente relata; 

 Eles reclamam; 

 Pelo que os pacientes me dizem; 

 Muitos que chegam aqui dizem que; 

 Eles dizem: ‘pelo amor de Deus’. Eles já vão dizendo; 

 Alguns chegam a dizer: ‘prefiro morrer com a tuberculose a voltar para a Unidade’; 

 Dizem o seguinte. 

 

Quadro 2: Marcas textuais que caracterizam a formação discursiva dos profissionais de 

saúde do Complexo Hospitalar Clementino Fraga referente aos Pontos de 

estrangulamento do controle da TB nos serviços da APS 

Marcas textuais: Pontos de estrangulamento do controle da TB nos serviços da APS 

 Não tem atendimento, não tem médico, e não tem medicamento; 
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 Isso é ruim porque a gente podia descentralizar; 

 Eu acho que a TB necessita de uma AB; 

 Existe essa falha...da acolhida do paciente até o fim do diagnóstico; 

 Existe a falta de ética de alguns profissionais; 

 Falta eles se reconhecerem enquanto profissionais de saúde; 

 Os profissionais da APS estão fugindo da TB; 

 Eles dizem: ‘vai para o Clementino que lá vão tratar’; 

 O preconceito ainda atua entre os profissionais; 

 Mandou a paciente imediatamente virar o rosto e colocar a máscara; 

 A população já tem em mente... o atendimento em hospital é muito mais rápido; 

 A grande dificuldade é a segurança na USF; 

 A gente não tem uma situação ligada, Clementino e PSF; 

 A gente encaminha e não tem retorno; 

 Acaba tendo um desencontro; 

 A comunicação poderia ser feita de maneira mais tecnológica; 

 Devemos levar em consideração as condições de trabalho; 

 Para a equipe de PSF é uma sobrecarga muito grande de programas; 

 Demora muito a baciloscopia; 

 Falta de disponibilidade de exame de escarro e de Raio X; 

 Como que a gente vai descentralizar e ser Referência que tem pneumologista e não 

faz a coleta de escarro? 

 Eles repudiam a Unidade que não percebeu que eles estavam doentes; 

 Nunca pensam que o paciente está com TB; 

 Até com baciloscopia positiva encaminha para o Clementino; 

 Nós na verdade, da Referência, ficaríamos mais tratar os casos de resistência e casos 

especiais; 

 Tratamento na UBS é fundamental; 

 A maior parte...chegam até a implorar que o tratamento seja feito no hospital; 

 Eles questionam do acompanhamento que não tem; 

 Falam a questão do preconceito....da falta de medicação; 

 No dia chegam e a medicação não está lá; 

 A inconstância da equipe; 

 Ele relata que se Unidade não identificou também não vai cuidar; 

 A preenche um documento de transferência ... e encaminha ele para a Unidade; 

 É feito um documento por escrito ... entregue na mão do paciente; 

 Eles voltam para receber alta por cura ... voltam sem nada; 

 Alguns se perderam pelo caminho; 

 Eu mando um paciente e ele volta; 

  É inegável que quanto maior o treinamento ... menor vai ser a necessidade do 

Hospital de Referência; 

  Quando tem treinamento sobre TB ... são poucas as pessoas da AB; 

  Tem que manter uma constância  desse treinamento de TB ... com o pessoal da AB. 

 

 As marcas textuais apresentadas constituem os sentidos produzidos, revelando que as 

posições tomadas pelos sujeitos entrevistados enquanto profissionais de saúde do CHCF, 

interpelados diariamente pelo discurso do doente de TB, que busca o serviço de Referência 
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para obter diagnóstico e tratamento, subscrevem os discursos analisados nas FD que apontam 

pontos de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da APS, pontos de 

estrangulamento que dificultam o acesso ao diagnóstico e pontos de estrangulamento que 

dificultam a continuidade do tratamento para a TB, sendo nessas FD percebidas a 

heterogeneidade mostrada e constitutiva, respaldadas pelo discurso médico. Tais marcas 

textuais serão melhor analisadas a seguir, mediante a apresentação de três blocos discursivos, 

contendo os fragmentos correspondentes as marcas textuais e as FD.  

 

4.1 Bloco Discursivo 1: Pontos de estrangulamento no controle da TB que 

afetam os atributos essenciais da APS 

  

 A presença dos atributos da APS, Primeiro Contato, Longitudinalidade, Integralidade 

e Coordenação, são de suma importância para a garantia dos resultados e da qualidade da 

atenção, sendo a operacionalização desses atributos, em sua totalidade, fator determinante 

para uma atenção de qualidade. Há evidências, produzidas em nosso país, de que a 

heterogeneidade da qualidade da APS está, em geral, associada à ausência de um ou mais dos 

atributos.43,67 

 A APS, também tem o papel de cumprir três funções: a função resolutiva de atender a 

90% dos problemas de saúde mais comuns, não necessariamente, os mais simples; a função 

coordenadora de ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações entre os 

serviços, função esta que dá a APS um papel de destaque dentro das RAS; e a função de 

responsabilização pela saúde da população usuária que está adstrita nas ESF.43  

 Diante desse conhecimento, buscamos ao analisar nos discursos dos profissionais do 

CHCF, interpelados pelos discursos dos doentes de TB, marcas textuais capazes de nos 

explicitar, mediante a observação dos atributos essenciais, Primeiro Contato, 

Longitudinalidade, Integralidade e Coordenação da APS, quais os pontos de estrangulamento 

do controle da TB em João Pessoa.  

 A FD “Pontos de estrangulamento no controle da TB que afetam os atributos 

essenciais da APS”, foi evidenciada mediante os sentidos percebidos no ‘Discurso do Outro’ 

dentro dos discursos dos profissionais do CHCF, mostrando que os pontos de 

estrangulamento do controle da TB na APS em de João Pessoa, que afetam esses atributos, 

estão ligados com a falta: de acesso a consultas, exames e medicamentos, de acolhimento e 

vínculo, de responsabilização dos profissionais, de assistência nas USF, de agilidade nos 
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exames, de confiança dos doentes de TB nos serviços das USF e de comunicação entre os 

serviços da APS e CHCF.  

 O primeiro atributo que foi evidenciado na análise dos discursos foi o ‘Primeiro 

Contato’, que implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada novo problema ou novo 

episódio de um problema para os quais se procura atenção à saúde.67 Relembrando o que já foi 

dito anteriormente, o primeiro contato pode ser definido como porta de entrada dos serviços 

de saúde, ou seja, quando a população e a equipe identificam aquele serviço como o primeiro 

recurso a ser buscado quando há uma necessidade ou problema de saúde.75 

 Em outras palavras, o termo ‘primeiro contato’ no controle da TB na APS está 

relacionado à ‘porta de entrada’ ou a acessibilidade que os doentes de TB têm a consultas com 

os profissionais de saúde, exames necessários ao diagnóstico e medicações para o tratamento 

da TB. 

 Nos discursos dos profissionais do CHCF, quando questionados porque os doentes de 

TB mesmo após a descentralização das ações de controle da TB para APS, ainda preferiam ao 

CHCF à USF, ficou evidente que o atributo ‘primeiro contato’ encontra-se falho por exisitr 

pontos de estrangulamento que impedem o sucesso desse atributo. Esses pontos estão 

relacionados com dificuldades em se ter acesso a consultas, exames e tratamento na APS:  

Tem vários motivos que eles [doentes de TB] explanam na consulta. Agora 

uns dos motivos que a gente vê mais frequente é a não assistência quando 

procura o posto. Ou não tem enfermeiro, ou não tem médico. E eles ficam 

tardando o tratamento e piorando. {...} alguns [doentes de TB] também 

relatam não realizar [a baciloscopia na APS] e outros ainda chegam com 

encaminhamento para realizar aqui no hospital. (PE2) 

 

[...] eles [doentes de TB] perguntam: “porque na unidade a baciloscopia 

demora trinta dias?” (PE3) 

 

“A primeira dificuldade é de chegar até o médico, quando eles [doentes de 

TB] chegam a falar com o médico, os médicos só tratam como uma virose, 

dizem [os médicos]: ‘ah é virose’.” (PE3) 

 

O que eles [doentes de TB] falam, é que tem dificuldade no acesso a 

consultas e na realização dos exames. Demora muito a realizar e alguns não 

são realizados na própria unidade. Eles procuram e são encaminhados para 

outros serviços. Enfim! É assim, uma longa caminhada. É o que eles me 
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relatam. (PM2) 

 Os pacientes referem que quando chegam a UBS não tem atendimento, não 

tem médico, e não tem medicamento. Isso é o que eles contam para gente. 

(PM4) 

  Os indivíduos que acreditam que têm um problema de saúde, deveriam poder se 

consultar com um profissional que pudesse ajudá-los a entender a gravidade do problema e se 

eles iriam necessitar de atenção adicional. A ausência de um ponto de entrada facilmente 

acessível faz com que a atenção adequada possa não ser obtida ou adiada.134  

 De acordo com os fragmentos discursivos apresentados acima, os doentes de TB no 

municipio de João Pessoa não tem acessibilidade aos serviços que a APS poderia prestar para 

o controle da TB, fazendo com que procurem o CHCF para ter a atenção adequada. Porém, o 

cumprimento da APS como serviço de porta de entrada, com o papel de garantir atenção à 

maior parte das necessidades de saúde, implica no sucesso da acessibilidade geográfica, 

temporal e cultural.135  

 Dessa forma, o fato dos doentes procurarem o CHCF para obter diagnóstico e 

tratamento pode estar relacionado a razões que estão diretamente ligadas a falta de 

resolubilidade dos serviços da APS. Em relação à resolubilidade da APS, sabe-se que está 

associada a diversos fatores, tais como: estrutura física das unidades, processo e gestão do 

trabalho, capacitação dos profissionais e, em grande medida, acesso a exames e serviços 

especializados.135  

 Se fazendo importante esclarecer que acessibilidade e acesso geralmente são termos 

apresentados como sinônimos, porém, existem diferenças conceituais que os diferem. Para 

Starfield29, acessibilidade refere-se a características da oferta, sendo o acesso à forma como as 

pessoas percebem a acessibilidade. Oliveira & Pereira75, coloca que o conceito de acesso traz 

consigo a ideia de não o restringir a entrada nos serviços de saúde, enquanto a acessibilidade 

diz respeito à oferta de serviços, à capacidade de produzir serviços e responder às 

necessidades de saúde de uma determinada população, sendo então conceituada como a 

capacidade do usuário obter cuidados de saúde sempre que necessitar, de maneira fácil e 

conveniente. Já Donabedian136, afirma que os termos “acesso e acessibilidade” à ações e 

serviços de saúde têm significados semelhantes. Acessibilidade ou acesso são considerados 

como um dos aspectos da oferta de serviços relativos à capacidade de produzir serviços e de 

responder às necessidades de saúde de uma determinada população. Entretanto, independente 

de diferenças conceituais, sobre acesso ou acessibilidade, a APS deverá cumprir a função de 

resolutividade, garantindo que seus serviços sejam acessíveis e resolutivos frente às principais 
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necessidades de saúde trazidas pela população.   

 A resolutividade que foi apresentada como deficiente na APS, como podemos 

evidenciar nos fragmentos discursivos apresentados, foi dita como exitosa na atenção 

dispensada no CHCF, contribuindo para que doentes de TB do municipio de João Pessoa 

busquem esse serviço para serem cuidados:  

Aqui a gente tem um raio-x, ele [doente de TB] sai com a película na hora e 

o resultado de basciloscopia em duas horas. (PE4) 

 

Pela conveniência de marcações de consultas no hospital, pela facilidade de 

marcação, e pela facilidade em termo de diagnóstico e tratamento 

especializado. (PM1) 

 

A questão dos exames, baciloscopia, teste tuberculínico, raio X de tórax e 

exames dos contatos serem feitos na Referência. Aqui não tem marcação em 

PSF, é entrada livre. Todo mundo que chega tossindo aqui, com tuberculose, 

ou não, é atendido. Não volta! (PM2) 

 

Às vezes um paciente precisa fazer um exame. Demora seis meses para ele 

fazer o exame no PSF. Ele fala: “ eu estou aqui e isso aqui é melhor que um 

plano de saúde para mim. Eu faço um exame de sangue por aqui, um raio X 

e o senhor ver na hora”. Então, ele pensa o seguinte: “eu vou ficar por aqui 

que se a coisa apertar eu já tenho tudo aqui”. Agora, isso é ruim porque a 

gente podia descentralizar e atender mais pessoas principalmente os casos 

mais complicados. (PM8) 

 

 Estudos realizados por Zerbini et al, Oliveira et al e Silva-Sobrinho et al137-139, 

apontam que os serviços de referência apresentam o menor tempo gasto para a efetividade e 

resolutividade no diagnóstico da TB. Talvez por esses serviços terem uma maior densidade 

tecnológica para o diagnóstico e tratamento de doenças, ou pela própria lógica de 

funcionamento, que favorece o acesso com relação aos demais serviços de saúde, devido aos 

horários de funcionamento e por não necessitarem de agendar consultas para atender os 

doentes, proporcionando rapidez no atendimento.  

 Existem vários elementos que concorrem para que a atenção dispensada pela APS não 

possa contemplar o mesmo nível de resolutividade que estes serviços da Referência 

apresentam no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento da TB, corroborando para que a 
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doença permaneça ainda como um problema de saúde pública. Entre eles podemos destacar a 

forma como está organizado o serviço para atender a necessidade da população.  

 Portanto, o fato do diagnóstico da TB não estar sendo realizado em sua maioria na 

APS, pode estar diretamente relacionado à forma do sistema de saúde local se organizar para 

viabilizar o acesso dos doentes a esse diagnóstico, como já tem sido apontado pela OMS ao 

afirmar que “o problema não está apenas nas formas de detecção e tratamento da TB, mas em 

um contexto amplo de organização dos serviços de saúde para realizar essas ações”.140 Com 

relação a essa discussão, sobre acesso ao diagnóstico e organização dos serviços, iremos 

abordar mais amplamente no segundo Bloco Discursivo, que analisa a FD sobre os pontos de 

estrangulamento que dificultam o acesso ao diagnóstico da TB na APS.  

 Para promover uma melhor assistência ao doente de TB, o PNCT141 para o período 

2001-2005 inseriu a ESF em sua proposta de trabalho, considerando que a descentralização 

das ações de controle da TB para o âmbito da APS ampliaria o acesso aos serviços de 

saúde.142 Portanto, destacamos que a forma como se organizam os serviços de saúde de 

maneira a favorecer as ações de controle da TB está ligada ao processo de descentralização.  

 Na opacidade do discurso dos profissionais do CHCF, podemos perceber a 

importância dada por eles ao processo de descentralização das ações de controle da TB para 

APS e a esta como protagonista do cuidado aos doentes:  

 

Eu acho que a tuberculose necessita de uma atenção básica, porque a 

Referência ela não tem condições de fazer uma busca ativa, principalmente 

pela demanda. A gente não conhece a realidade do paciente. Tem lugares 

que é mais acessível para o Agente de Saúde. (PE1) 

 

“Eu acho que o tratamento supervisionado teria que funcionar bem, lá na 

AB.” (PM5) 

 

É importante demais que a Unidade de Saúde esteja acompanhando esse 

paciente, até porque aqui no hospital a gente não tem “pernas” para ver 

toda a família, a continuidade, observar a família, os sintomáticos, os 

contactantes. Então, é importante que a Unidade de Saúde esteja integrada 

nesse tratamento.  (PE4) 

 

[...] a intenção é desvincular, descentralizar, porque a gente sabe que o 

sucesso terapêutico é pela descentralização. A gente não tem a abrangência 
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de PSF. A gente não tem a condição de supervisionar. Então, a gente vai 

acabar perdendo esse doente, [...] ele diz que toma [a medicação] e quem 

garante realmente que ele tomou? (PM2) 

 

“Eu acho que o tratamento supervisionado teria que funcionar bem lá na 

AB.” (PM5) 

 

 Entretanto, a descentralização das ações de controle da TB para APS no município de 

João Pessoa parece não ter apresentado desempenho satisfatório, visto que a forma de 

organização dos serviços com relação ao atributo ‘primeiro contato’ não tem sido fator 

determinante para a garantia de acesso ao diagnóstico precoce e tratamento da doença. Seria 

de suma importância que os profissionais de saúde da APS pensassem de modo igual aos 

profissionais do CHCF sobre a descentralização das ações de controle da TB para APS, da 

importância do doente ser diagnosticado e tratado precocemente, que tivessem o 

entendimento que ao colocar a APS como organizadora e coordenadora desse processo de 

descentralização, o paradigma de um sistema hierarquizado e vertical poderia mudar. 

 Também foi evidenciado através dos discursos dos profissionais do CHCF que 

existem pontos de estrangulamento que afetam o atributo ‘Longitudinalidade’, uma vez que 

os doentes de TB do município de João Pessoa procuram a Referência para obter diagnóstico 

e tratamento para TB, por não serem acolhidos ou terem vínculo com a USF de sua área de 

abrangência.  

 A presença do atributo ‘longitudinalidade’, por estar ligada à existência de 

acolhimento e vínculo, tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, que 

reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialistas e a realização de 

procedimentos de maior complexidade.75 

 O discurso dos profissionais do CHCF atribui a ida dos doentes de TB à assistência 

terciária à falta de acolhimento e vínculo com a APS: 

“Não fazem [na APS] a busca ativa, então se não identificam os pacientes, 

não tem como formar vínculo. [...]” (PE1) 

 

“Existe essa falha da chegada do paciente, da acolhida do paciente até o 

fim diagnóstico. Está falho ainda no sistema de Unidade de Saúde.” (PE2) 

 

Existem as falhas, porque se tivesse tudo bem nós não estaríamos 

enfrentando um número tão grande de casos aqui no Clementino. O 
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acolhimento nas unidades que é falho. Aqui dentro da capital, o número é 

mínimo de pessoas que consegue fazer um tratamento de TB nas Unidades 

[de Saúde]. (PE3) 

 

No PSF, embora tenha uma cobertura razoável, boa até, tem muita 

inconstância, não tem vínculo adequado. Os colegas passam um tempo lá e 

depois vão embora, saem de férias e não tem substituição. Então, tem uma 

descontinuidade do acompanhamento pelo menos com a figura do médico. 

(PM8) 

 

 A ‘longitudinalidade’ constitui a existência do aporte regular de cuidados pela equipe 

de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de 

confiança e humanização entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.67 A falta de vínculo 

que também pode ser evidenciada nos discursos de PE3 e PE4 apontam sentidos que revelam 

que os doentes de TB tem receio quanto à exposição de seu diagnóstico à alguns profissionais 

que atuam em serviços da APS, com relação ao sigilo sobre sua doença. Os profissionais do 

CHCF fazem então, a alusão de que a falta de vínculo dos doentes com a APS está associada à 

falta de ética por parte dos profissionais daqueles serviços:  

 

 “Às vezes, a despreparação da própria equipe não saber guardar, porque 

existe a ética profissional. Existe a falta de ética em alguns profissionais e aí 

o paciente se sente chocado.” (PE3) 

 

A questão também do sigilo. Para muitos deles [doentes de TB] a 

tuberculose é um estigma. Não querem que ninguém saiba que está com 

tuberculose na unidade de saúde o agente de saúde fica sabendo. E a gente 

sabe que alguns profissionais têm ética e outros não tem [...]. Então, aquele 

vínculo que a comunidade tem, parece que não está existindo não com a 

unidade. (PE4) 

 

 Por meio da AD, analisam-se os efeitos de sentidos que as palavras produzem nos 

discursos.92,97 Ao compreender os sentidos relacionados ao acolhimento e vínculo apontados 

por PE1, PE2, PE3, PE4 e PM8 há evidência de serem frágeis as ações à APS vinculadas com 

relação ao atributo ‘longitudinalidade’.  

 Uma das funções da ‘longitudinalidade’ é a assunção de responsabilidade longitudinal 
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pelo usuário com continuidade da relação profissional/equipe/unidade de saúde-usuário ao 

longo da vida, independentemente da ausência ou da presença de doença. Logo, para que se 

estabeleça um vínculo no curso da vida, é necessário que exista fonte regular de atenção e seu 

uso ao longo do tempo pela população.28 

 Destaca-se, aqui, a importância das RAS para doenças como a TB, pois na efetivação 

das RAS, cabe aos serviços da APS a responsabilidade de articular-se e promover laços de 

vínculo com a população, o que implica não ser possível falar de uma função coordenadora 

dessas redes, a qual a APS é a responsável, se não se der, nesse nível micro do sistema, todo o 

processo de conhecimento e relacionamento estreito da ESF com a população adscrita, 

estratificada em subpopulações e organizada, socialmente, em famílias.43 

 A ESF é considerada potente no âmbito da APS para promover a construção de 

vínculos entre profissionais e pessoas com TB e suas famílias, uma vez que as USF estão 

responsáveis pela identificação e tratamento dos usuários, constituindo desse modo o primeiro 

acesso ao SUS.86  O vínculo depende, portanto, do modo como as equipes se responsabilizam 

pela saúde do conjunto de pessoas que vivem em determinada área adscrita. Para que esta 

responsabilização seja eficiente, se faz necessário então, que os profissionais de saúde da APS 

atuem de forma que seja compatível com a importância do seu papel dentro da APS, para 

construir vínculos fortes com determinada comunidade, de modo a se fazer confiável para os 

usuários.  

 Ideologicamente, a APS tem suas bases conceituais e operacionais em conformidade 

com os princípios do SUS: universalização, descentralização, integralidade e participação da 

comunidade. No entanto, os discursos dos profissionais do CHCF revelam que os 

profissionais da APS, no municipio de João Pessoa, parecem não estar em sintonia, no ponto 

de vista do fazer em relação a essa concepção ideológica que marca a atenção. Ou seja, 

segundo os discursos dos profissionais do CHCF, existe uma lacuna entre a maneira como 

agem os profissionais da APS e a concepção ideológica proposta pela normativa da APS. 

  PE1 em seu discurso coloca que estes profissionais precisam se “reconhecer como 

profissionais de saúde”, ou seja, assumir verdadeiramente o papel daqueles que podem olhar 

para os doentes de TB de sua comunidade com um olhar de cuidado e não vê-los apenas como 

“uma atividade a mais” para atingir metas pactuadas:  

 

Se eles [profissionais de saúde da APS] tivessem a consciência do papel 

deles, para com os [doentes de TB] que estão inseridos ali, com certeza, eles 

iriam identificar precocemente os casos. Iam ter o maior prazer em tratar. 
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Eles tem que entender que como atenção primária, na questão de prevenção, 

controle, e promoção da saúde, eles devem olhar com outro olhar. Sem ser 

uma atividade a mais, ser uma atividade prazerosa. Entender como aqui no 

Clementino, que a gente tem prazer em atender os pacientes. Acho que falta 

eles se reconhecerem enquanto profissionais de saúde. (PE1) 

 

 Na AD, a ideologia é necessária à concepção de discurso, mas não a ideologia que é 

concebida como se define nas ciências sociais. A AD propõe uma abordagem crítica da 

ideologia, pois esta, na perspectiva do discurso, estabelece uma injunção à interpretação, e 

essa interpretação não é qualquer uma, pois é sempre regida pelas condições de produção de 

sentidos específicos e determinados na história da sociedade.143 Logo, não há como interpretar 

sem levar em consideração a ideologia, pois todo sujeito tem em sua história condições de 

produção de sentidos.  

 Ao compreender a que ideologia o sujeito está filiado, conseguimos interpretar melhor 

os efeitos de sentidos de determinados discursos, visto que estes efeitos de sentidos estão 

diretamente relacionados às condições de produção do discurso: Eu falo do que eu vivo, eu 

falo do que eu sou.  

 Ideologicamente, PE1 fala da posição de uma profissional que atua diariamente com 

doentes de TB em um hospital, porém a mesma em outro momento revelou já ter sido 

coordenadora de PCT e trabalhado com o processo de descentralização no município em que 

atuou. Tendo, portanto, vivenciado também de forma intensa a importância do empenho de 

todos os profissionais da APS para a descentralização das ações de controle da TB. Ficando 

fácil compreender a postura de PE1 no que diz respeito à conscientização de profissionais de 

saúde da APS de modo a entender sua responsabilidade no processo de cuidar da TB como 

uma atividade de prevenção e controle. 

  Entretanto, no fio do discurso de PE2 evidencia-se que a responsabilização por parte 

dos profissionais da APS, que é necessária para a construção do vínculo com os doentes de 

TB, não existe, visto que os referidos profissionais, de acordo com as suas posições 

ideológicas, incentivam os doentes de TB a procurar o CHCF para serem tratados: 

Os profissionais [da APS] estão fugindo da tuberculose. É aquela história: 

tem um paciente lá, eles [profissionais da APS] dizem: ‘vai para o 

Clementino que lá vão tratar’. Eu acho que no momento que ele [o doente de 

TB] chegasse [na USF],  fosse orientado, pedido os exames e encaminhado 

corretamente ele não tinha necessidade de vir para cá. (PE2) 
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 A falta de responsabilização por parte dos profissionais de saúde da APS pelos doentes 

de TB também foi observada nos discursos de PE1, PE2 e PM3:  

As dificuldades também são com os profissionais. Eu acredito que não é só 

capacitação, que hoje a gente tem acesso a informação, então, o interesse, o 

interesse de cuidar porque no Clementino a gente é responsável. Os 

profissionais de saúde [da APS] em sí eles tem uma resistência nessa 

questão de área de abrangência, “esse paciente não é meu, não é obrigação 

minha”. Gente, pode não ser da sua área, mas ele [doente de TB] é do 

município! Ele não pode ser invisível não! Em algum lugar ele tem que ser 

acolhido!  (PE1) 

 

A gente [profissionais do CHCF] sente essa não assistência quando eles 

[doentes de TB] vêm da Unidade de Saúde. Às vezes até com o 

encaminhamento e eu pergunto: e a enfermeira disse o que para lhe 

encaminhar [o doente] ? ‘Eu cheguei lá disse que estava tossindo assim e 

assim. Ela pegou, preencheu o papel e disse: procure o Clementino. Não me 

explicou nem o que estava acontecendo.’ (PE2) 

 

Eles [doentes de TB] não são examinados nessas unidades do PSF e além do 

mais existe uma prática antiga deles [profissionais de saúde da APS] 

mandarem todos os paciente com tuberculose para o hospital Clementino 

Fraga. (PM3) 

 

 Na perspectiva Levinasiana o trabalho deve aparecer para o terceiro e o terceiro é o 

produto que eu posso fazer pelo outro, que responde a necessidade dele. Portanto, o trabalho 

que eu desempenho se dá no encontro com o outro, na responsabilidade pelo outro.144 Fica 

evidente que os profissionais da APS que, segundo os médicos e as enfermeiras do CHCF, 

dizem “vai para o Clementino”, não se responsabilizam pelo usuário (o outro) que está doente 

de TB. O agravante de tal ação, está no fato de que este usuário pode demorar a procurar o 

CHCF, retardando o diagnóstico e tratamento, podendo consequetemente agravar seu estado, 

desenvolvendo TB multirresistente.  

 Os profissionais da APS precisam entender que quando dizem “esse paciente não é 

meu, não é obrigação minha” estão praticando um modelo de atenção à saúde linear, 

verticalizado e centralizador. Não estão colocando em prática um modelo de atenção a saúde 

em rede de forma descentralizada e distribuida, como está proposto.  
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No capítulo da Fudamentação Teórica apresentamos os tipos de redes existentes 

propostas por Paul Baran65, e podemos observar que nos três tipos de redes, centralizadas, 

descentralizadas e distribuídas o autor apresenta como encontra-se a relação de poder e 

controle em cada rede. Vimos que na rede centralizada o poder e o controle é concentrado em 

um só ponto da rede, já nas redes descentralizadas e distribuídas esse poder é distribuído entre 

pontos das redes65.  

Ao analisar os dicursos dos profissionais do CHCF e os discuros citados por eles dos 

profissionais da APS podemos observar como apresenta-se a relação de poder entre esses 

profissionais no que diz respeito a praticar um modelo de atenção a saúde em rede 

descentralizada. Com relação aos profissionais da APS vemos uma resistência em exercitar 

uma concepção em rede descentralizada e distribuida, já nos profissionais do CHCF 

observamos a relação de poder que os mesmos exercem sobre as ações de controle da TB no 

município, visto que os mesmos enfatizavam em seus discursos que no CHCF a ‘entrada é 

livre’, ‘não tem marcação’, ‘ninguém volta’ sem atendimento, lá tem ‘raioX, baciloscopia’, 

que é ‘porta aberta’, dando a entender que para ser atendido lá não precisa ser referenciado, 

que eles são ‘responsáveis’, e que ‘falta competência dos profissionais da APS para suspeitar 

da TB’. Explicitando, de acordo com seus discursos, o quanto de poder e controle que podem 

ter com relação as ações da doença.  

Se faz importante colocar que esses profissionais do CHCF, em sua maioria, são 

profissionais que atuam nesse serviço nas ações de controle da TB há mais de 30 anos, e que 

portanto a descentralização para APS pode ter sido encarada por eles como algo que afetou 

seu processo de identidade de quem cuidava dos doentes de TB no municipio, nos levando a 

questionar até que ponto eles são a favor e contribuem de fato para a descentralização.  

Quando se muda a topologia de modelo de atenção a saúde, se muda também a relação 

de poder. A partir do momento que se descentralizou as ações de controle da TB para APS, 

esses profissionais do CHCF também foram afetados. Dessa forma observamos que por um 

lado tem um sujeito, os profissionais do CHCF, que parace não querer abrir mão do poder da 

informação, da decição, do controle das ações referentes ao cuidado da TB, por outro lado 

tem o sujeito, os profissionais da APS, que se desresponsabilizam por isso, ou seja, um quer 

poder demais e outro não quer ser responsabilizar por poder nenhum, e isso contraria 

totalmente a proposta de RAS.  

Um modelo de atenção à saúde baseado no conceito de RAS permite ofertar uma 

atenção contínua e integral à determinada população, coordenada pela APS prestada no tempo 

e lugar certo, com o custo e qualidade adequados, de forma humanizada e com 
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responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população.145 

 Não colocando em prática esse conceito, os profissionais tanto da APS como do 

CHCF estão contribuindo para a continuidade do modelo de atenção à saúde verticalizado, em 

que o doente de TB fica perdido dentro de uma rede centralizada, contrariando a proposta que 

existe de descentralização das ações de controle da TB para APS, como medida para resolver 

a fragmentação da assistência a esses doentes. Contrariando, também, o que foi pactuado com 

relação as ações de controle da TB a serem realizadas no âmbito da atenção primária.   

 Os efeitos de sentidos constituem-se no processo de interlocução e, assim, 

concretizam-se dentro de uma relação de forças estabelecida pelos interlocutores, a qual é 

afetada sócio-historicamente.97 Pode ser que esses profissionais da APS ao “fugirem da 

tuberculose” e “mandarem para o Clementino” os doentes de TB de suas unidades, tragam 

em suas memórias discursivas certo preconceito no que diz respeito ao contato com doentes 

de TB. Tal compreenssão foi evidenciada nos discursos de PE3 e PE4: 

Existem aqueles profissionais despreparados que as vezes tratam o paciente 

de forma discriminativa e os pacientes ficam revoltados. Aqui se ouve 

relatos de pacientes que às vezes dizem: ‘eu não volto aquele PSF, quando 

eu cheguei lá fui mal tratada por uma enfermeira, pelo médico’. O 

preconceito ainda atua entre os profissionais, existe isso. (PE3) 

 

Quando o paciente está chegando, dá o toque para os demais [profissionais 

de saúde da APS] e diz ‘Olha gente, o paciente! Vão usar uma máscara’. 

Recentemente, recebemos uma paciente dando início ao tratamento de 

tuberculose, que havia sido atendida em outro serviço. O técnico de 

enfermagem estava prestando assistência quando o médico disse: ‘É um 

paciente de tuberculose’. Então, [o médico] mandou a paciente 

imediatamente virar o rosto e colocar a máscara porque ela estaria 

contaminando, e isso não diz de uma forma agradável. O paciente já tem um 

impacto em saber que está com tuberculose e você vai e manda “virar”[...] 

‘Vire para o lado que você está contaminando, está com tuberculose’. Com 

certeza, pode afastar o doente da Unidade de Saúde, do hospital, do próprio 

setor que você está recebendo o doente. (PE4) 

 

 Destacamos, aqui, a importância do conceito de memória discursiva, ou memória de 

sentidos, entendida como algo que funciona antes, em outro lugar, independentemente do 

sujeito e sua mobilização ocorrendo todas as vezes que o sentido é produzido. Logo, os efeitos 



84 

 

de sentidos (re)produzidos são reverberados mediante a memória discursiva: “o saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito 

que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra”.92:31 

 O conceito de memória discursiva está diretamente ligado ao conceito de 

interdiscurso, que como já foi dito anteriormente é entendido como presença de diferentes 

discursos, oriundos de diferentes momentos na história e de diferentes lugares sociais.132 

Sendo assim, conseguimos perceber a posição sujeito do médico citado por PE4, afetado pelo 

interdiscurso e levado pelo preconceito arraigado à doença. Entendemos que o sujeito foi 

interpelado pelo interdiscurso porque nos dizeres: ‘Vire para o lado que você está 

contaminando, está com tuberculose’ e ‘colocar a máscara porque ela estaria contaminando’ 

esse médico evoca uma memória discursiva ou interdiscurso, que anuncia a identidade de uma 

época em que a TB era vista como uma doença em que o contato direto de qualquer pessoa 

com um doente de tuberculose poderia significar uma contaminação indesejada, não só do 

ponto de vista médico, quanto do ponto de vista moral.146 

 O preconceito contra portadores de algumas doenças, que historicamente são 

estigmatizantes, como a TB, gera muitas vezes mais sofrimento e sequelas que as próprias 

doenças. Impactos negativos de atitudes preconceituosas por parte de profissioanais de saúde 

para com os doentes de TB acarretam em piora da autoestima, má adesão e abandono do 

tratamento, e muitas vezes a própria família do indivíduo passa a agir de forma 

preconceituosa, reproduzindo atitudes de descriminação observadas na atuação de alguns 

profissionais de saúde. Em decorrência de preconceitos, surgem cotidianamente entraves, 

tanto para o doente em assumir e seguir seu tratamento, quanto para os profissionais de saúde 

nas ações para encontro de comunicantes e, em última instância, para controle da doença.146 

 Dessa forma, possíveis interpretações poderiam estar circuncritas a dita “fuga” dos 

profissionais da APS do doente de TB. A primeira, sugere o preconceito motivado pelo medo 

de contaminação e a segunda, reforça o papel do serviço terciário no tratamento das doenças 

transmissíveis. Atrelada a essa segunda interpretação pode estar associada, na concepção dos 

profissionais, a idéia de que a APS só atende e cuida do que é básico, podendo ser a TB 

interpretada por eles como uma doença complexa que necessita de atenção com serviços de 

alta densidade tecnológica, disponível apenas na assistência terciária.  

 Por esses profissionais da APS, portanto, também pode ser atribuído o sentido ou a 

compreensão de que o tratamento da TB não convém ser feita na ESF, visto que os mesmos 

abidicam da autoridade de cuidar dos casos de TB, assumindo para os doentes de suas 

unidades uma postura subalterna da APS em relação aos outros pontos da rede de atenção à 
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saúde, reforçando dessa forma a idéia da hegemonia das especialidades. Esse abrir mão do 

cuidado por parte dos profissionais da APS pode então estar relacionado a uma ideologia 

preventivista que está posta sobre a atuação da APS. Neste sentido, a posição dos 

profissionais da APS, segundo o discurso dos que atuam no CHCF, do ponto de vista 

ideológico, concorre para a manutenção da concepção curativa da doença e para a negação do 

papel da APS como coordenadora do cuidado em RAS.   

 A preferência pelo serviço de referência também pode ser interpretada pelo fato do 

CHCF ser um serviço que há mais de meio século, é específico para o tratamento de doenças 

transmissíveis, já tendo funcionado como sanatório para a TB, o que fortalece, do ponto de 

vista histórico, a memória discursiva dos sujeitos. O que pode ser confirmado aos observamos 

o discurso de PM2:  

“A população já tem em mente aquela história que o atendimento em 

hospital é muito mais rápido, é muito mais eficiente do que a UBS.” (PM2) 

 

 O atributo ‘Integralidade’, que significa a prestação pela equipe de saúde, de um 

conjunto de serviços que atendam às necessidades da população adstrita nos campos da 

promoção, da prevenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e dos cuidados paliativos, a 

responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o 

reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as 

doenças, foi percebido de forma deficiente na organização dos serviços da APS para o 

controle da TB.67  

 Foi observado nos discursos dos profissionais do CHCF sentidos que evidenciam a 

falta de organização dos serviços da APS para atender as necessidades dos doentes de TB no 

que diz respeito à assistência, exames e medicamentos, o que equivale ao diagnóstico e 

tratamento da doença: 

“O paciente relata que não tem remédio.” (PE1) 

 

Eles [doentes de TB] ficam traumatizados com a falta de assistência. A 

questão de faltar tudo na USF, eles dizem: ‘ah doutora, lá não tem nada’.” 

(PM5) 

 

Eles reclamam muito de lá [da USF]. Da demora do agendamento e da 

dificuldade da realização dos exame. Dizem que demora demais. ...a gente 

aqui [no CHCF] tem raio X, tem baciloscopia; o paciente vem e faz e resolve 

o problema dele praticamente no mesmo dia. (PM6) 
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 A detecção precoce dos casos de TB e um tratamento eficaz são duas poderosas 

ferramentas, através das quais se podem obter êxito no controle da doença. Os esforços dos 

serviços de saúde, notadamente na área da APS, devem estar concentrados na identificação 

precoce de doentes e no tratamento adequado.4  

 Em estudo realizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, ficou evidente que a 

elevada busca por assistência aos serviços de emergência hospitalar, por parte dos doentes de 

TB, pode ter sido decorrente da tentativa dos usuários em conseguir agilidade no atendimento 

e diagnóstico na APS. O longo tempo para obtenção do diagnóstico, e consequente início do 

tratamento, estaria relacionado ao agravamento do quadro clínico e à necessidade de 

hospitalização.147  

 No caso do nosso estudo, é possivel perceber, nos fragmentos discursivos, os sentidos 

que, segundo os profissionais do CHCF, os doentes de TB atribuem a APS, sendo um deles a 

insegurança. Na maioria dos casos eles procuram o CHCF, não por agravamento do seu 

quadro clínico, mas por se sentirem inseguros em procurar a APS para serem diagnosticados e 

tratados: 

“Pelo que os pacientes me dizem, a grande dificuldade é a segurança do 

paciente [na USF] quanto a exames complementares, a continuidade do 

tratamento e continuidade do fornecimento da medicação.”(PM8) 

 

 A organização dos serviços de saúde no Brasil apresenta uma descontinuidade da 

atenção, uma predominância do modelo hospitalocêntrico e uma ausência de integração entre 

os níveis assistenciais. Uma oferta de serviços de maneira contínua nos vários níveis de 

assistência à saúde, ou seja, uma oferta de atenção de forma integral e integrada aos usuários 

do SUS iria inverter o modelo fragmentado que se faz presente no Brasil.148 Logo, a 

‘Integralidade’ é fator importante para assegurar uma assistência contínua ao doente de TB.  

 No que diz respeito ao atributo ‘Coordenação’, que implica a capacidade de garantir a 

continuidade da atenção, através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas 

que requerem seguimento constante e que se articula com a função de centro de comunicação 

da APS67, foi analisado nos discursos se existe comunicação entre os serviços da APS e o 

CHCF sobre os doentes de TB que são diagnosticados e tratados na assistência terciária. 

 Notou-se, nos discursos dos profissionais do CHCF, sentidos que evidenciaram certa 

insatisfação, no que diz respeito a um trabalho integrado ou uma articulação permanente entre 

a APS e o CHCF, sendo a falta de integração entre esses serviços percebida como ponto de 
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estrangulamento que afeta o atributo ‘coordenação’. Se os doentes de TB estão procurando ou 

sendo encaminhados pela APS para o CHCF, deveria se ter então uma melhor comunicação 

entre os serviços para facilitar o acompanhamento destes doentes por parte da APS, atitude 

esta que não é realizada segundo os fragmentos discursivos apresentados por PE2, PM4, PM5, 

PM7 e PM8: 

Eu acho que deveria ter o seguinte, cada paciente encaminhado deveria ser 

ligado paro o Clementino e falar. Não sabe que tem o serviço. Não custava 

nada ‘eu vou encaminhar fulano de tal, receba esse paciente e me dê uma 

posição’. Eu acho que se tivesse essa comunicação, esse feedback, a coisa 

andava. [...] a gente não tem uma situação ligada, Clementino e PSF, que eu 

acho que ajudaria muito hoje nesse impasse que está nessa demanda 

extensiva aqui no Hospital. (PE2) 

 

O pessoal que trabalha lá [APS] disse que funciona tudo perfeitamente, que 

tá tudo bem, que não falta nada e que [...] são os funcionários do 

Clementino Fraga que não encaminham os pacientes de TB para a UBS. 

Esse é o relato deles. E para o nosso lado, é que a gente encaminha e não 

tem retorno. O paciente não é recebido [na USF], o paciente retorna e diz 

que vai fazer o tratamento aqui. (PM4) 

 

Quando o paciente já está na unidade básica acaba tendo um desencontro. 

Por exemplo, os exames que ele faz lá unidade básica ele não traz para 

gente. [...] aí quando é no final para receber alta da tuberculose, eles voltam 

para gente. Mas, aí voltam sem exames, sem relatório lá da Unidade. (PM5) 

 

Eles [doentes de TB] fazem o acompanhamento mensalmente aqui no 

Clementino. Todo mês eles vêm, fazem a baciloscopia e o controle 

radiológico também. Inclusive tem paciente que às vezes nem marca 

consulta aqui, só fica pegando medicação aqui e fica sem fazer esse 

acompanhamento na Unidade Básica também, e isso é ruim”. [...] eu não 

acho que exista uma integração boa não, a gente nota que deixa muito a 

desejar essa integração. (PM7) 

 

“O outro ponto é a comunicação que poderia ser feita de maneira mais 

tecnológica, mas, atualmente é feita por cartas.” (PM8) 

 



88 

 

 Mais uma vez, enfatizando a importância das RAS, sabe-se que as condições de saúde 

da população variam, podendo ter natureza aguda ou crônica. As diferenças entre as redes de 

atenção às condições crônicas e às condições agudas estão relacionadas ao papel da APS. Nas 

redes de atenção às doenças crônicas, como a TB, por exemplo, a APS é o centro de 

comunicação das RAS, tendo como função a coordenação dos fluxos dentro de toda a rede. Já 

nas redes de atenção às condições agudas, a APS não faz parte do centro de comunicação, 

tornando-se um importante ponto de atenção à saúde (‘nó’), sem cumprir a função central de 

coordenação de fluxos e contrafluxos da rede.63 

 Portanto, dentro do arcabouço operacional das RAS, a APS tem um importante papel 

em sua estruturação, onde fluxos e contrafluxos do cuidado serão ordenados e coordenados 

por ela. Em virtude da sua ligação com os usuários e seu cotidiano, ela deverá não só 

promover ações de saúde, mas também fazer a ligação entre os demais pontos de atenção, de 

modo a garantir a integralidade e a continuidade da atenção à saúde dos usuários.63   

 Percebe-se, nos fragmentos discursivos citados acima, que talvez pela TB não estar 

inserida na RAS para doenças crônicas do município de João Pessoa e nem ter uma RAS 

específica para a doença, que o atributo ‘coordenação’, que é um “estado de estar em 

harmonia numa ação ou esforço comum”, e que tem sua essência na disponibilidade de 

informações a respeito de problemas e serviços anteriores e o reconhecimento daquela 

informação, na medida em que está relacionada às necessidades para o presente 

atendimento29, não se apresenta de maneira eficaz na APS local para o acompanhamento dos 

doentes de TB.  

 Eis um problema, visto que a coordenação assistencial favorece um trabalho integrado, 

uma articulação permanente dos serviços de saúde garantindo uma assistência contínua ao 

doente de TB em tratamento29, não cabendo dentro desta “ação ou esforço comum”, inerentes 

à coordenação da assistência, atitudes de falta de responsabilização pelo outro, preconceito ou 

falta de comunicação entre os serviços. Neste sentido, revela-se frágil a APS local, também no 

que tange à coordenação da assistência ao doente de TB. 

 Do ponto de vista ideológico, os profissionais do CHCF, em sua posição de 

profissionais do serviço de Referência estadual, interpretam as atitudes dos profissionais que 

atuam nos serviços da APS como trabalhadores que parecem atuar alheios às ações de 

controle da TB, uma vez que se encontram assujeitados pela memória discursiva, fato que 

concorreria para o não acolhimento e continuidade da assistência ao doente de TB, de modo 

que o CHCF seja procurado para diagnóstico e tratamento da doença, o que contradiz a 

política de descentralização das ações de controle de TB para APS no município. 
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  Ressalta-se que os discursos dos profissionais do CHCF explicitam os pontos de 

estrangulamento que afetam os atributos essenciais da APS e sua relação com o controle da 

TB, como sendo dificuldades de acesso aos serviços para diagnóstico e tratamento; a ausência 

de vínculo e ações de acolhimento por parte dos profissionais da APS em relação ao doente de 

TB; atitudes que sugerem preconceito e a falta comunicação entre os serviços, sendo estas 

pistas identificadas como comprometedoras do diagnóstico precoce e interpretadas como 

pontos que criam obstáculos ao controle da doença, pois afetam diretamente o primeiro 

contato, a atenção longitudinal, a integralidade e a coordenação da assistência da TB na APS 

local. 

 Faz-se importante esclarecer que, em nosso estudo, não atribuímos a responsabilidade 

da fragilidade da APS para as atividades de controle da TB apenas aos seus profissionais. Este 

problema deve ser entendido também dentro de um contexto macropolítico, visto que foram 

traçadas políticas públicas de saúde com programas e serviços complexos para APS sem 

oferecer condições de trabalho às ESF, USF e UBS, sem o correspondente técnico político 

financeiro na gestão municipal. Podemos perceber no fio do discurso dos profissionais PM2 e 

PM6 que há uma sobrecarga e falta de condições de trabalho para os profissionais da APS que 

atuam diretamente nas atividades ligadas à TB: 

 

[...] nós devemos levar em consideração as condições de trabalho, não uma 

condição de trabalho que é no nível de hospital referência que a gente tem 

tudo às nossas mãos do ponto de vista do diagnóstico. Já na UBS a gente 

sabe que fica a desejar., É uma unidade que trata tudo, diabetes, 

hipertensão, gestantes, criança, idoso, e as doenças infecciosas. Então, eu 

acho muito sobrecarregado, apesar do número de casos [de TB] serem bem 

inferiores, mas eu acredito que na Unidade, eles [profissionais] só não se 

dedicam mais pelas condições de trabalho. Eu já fui da UBS. Já fui médica 

de PSF e eu vi! Eu sentia na pele! A gente tinha vontade de trabalhar, tinha 

vontade de agir, mas muitas vezes não tinha essas condições favoráveis. 

(PM2) 

 

Eu não vou colocar culpa em ninguém, porque eu acho que para a equipe do 

PSF é uma sobrecarga muito grande de programas. Eu acho que um PSF 

deveria ter no mínimo umas três enfermeiras e, no mínimo, dois médicos, 

porque é praticamente inviável uma pessoa com tanto programa para 

resolver. [...] eu vejo mais a deficiência assim no acúmulo de atividades. 
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Infelizmente a maioria dos PSF’s quem leva é o enfermeiro. Enfermeira 

para consulta, enfermeira para pré-natal, enfermeira para coletar 

citológico, hipertensão, hanseníase, PPD, teste rápido, entendeu? Eu acho 

assim é muita responsabilidade e às vezes, pode até passar desapercebido 

um sintomático respiratório pela quantidade de programas que tem, pela 

quantidade de atividades. (PM6) 

 

 Grandes são os desafios para que a APS assuma de fato o papel de coordenadora do 

conjunto de necessidades em saúde dos usuários. Dentre os nós-críticos apontados pela 

literatura, destacam-se a falta de política institucional direcionada ao fortalecimento da APS, a 

representação social das comunidades sobre este ponto de atenção, a falta de legitimidade 

social, a visão restrita de gestores que tendem a compreendê-la, por vezes, como seletiva, 

além da insuficiência de recursos qualificados para esta estratégia, o que resulta numa notável 

carência de dispositivos de apoio e de logística que poderiam favorecer a inovação das 

práticas, o acolhimento dos usuários e a vinculação dos mesmos na APS.60 

 Desta forma, a integração e continuidade da assistência aos doentes de TB por parte 

dos profissionais da APS ficam comprometidas, sendo necessário suscitar um debate acerca 

da possibilidade de haver uma reorganização do sistema de saúde local para o controle da TB, 

bem como uma sensibilização aos profissionais da APS no que diz respeito à descentralização 

das ações de controle da TB para APS.  

 Sugerindo-se, então, a inclusão da TB dentro da RAS para doenças crônicas existentes 

no município de João Pessoa ou a criação de uma RAS específica para TB que viesse 

implementar a reorganização do cuidado ao doente de TB, por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, visando garantir a integralidade do cuidado. A implementação 

das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da 

gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para o avanço do processo de 

efetivação do SUS.149  

 A transição entre o ideário de um sistema integrado de saúde conformado em redes e a 

sua concretização passam pela construção permanente nos territórios, que permita conhecer o 

real valor de uma proposta de inovação na organização e na gestão do sistema de saúde.149 

Sendo assim é necessário fomentar entre os gestores e profissionais dos serviços da APS este 

ideário de forma que os façam compreender que a APS pode sim ser resolutiva e 

coordenadora dos cuidados aos doentes de TB.  
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4.2 Bloco Discursivo 2: Pontos de estrangulamento que dificultam o acesso 

ao diagnóstico da TB na APS 

 

 O diagnóstico tardio da TB configura-se como um dos grandes desafios a ser 

enfrentado pela gestão de trabalhadores de saúde na redução da incidência do agravo no país. 

O problema do atraso do diagnóstico da doença pode estar associado tanto ao doente quanto 

ao serviço de saúde. Em relação ao doente, compreende-se por atraso no diagnóstico de TB o 

período do surgimento dos primeiros sintomas até a primeira visita formal a qualquer 

estabelecimento de saúde. Quanto ao serviço de saúde, o atraso é compreendido como o 

período de tempo entre a primeira consulta da pessoa em qualquer serviço de saúde até a data 

do diagnóstico.150,151 

 Na atual política de saúde do país, a APS representa a porta preferencial de entrada do 

usuário no sistema de saúde, e, tem, dentro de suas responsabilidades, por meio de seus 

serviços, desenvolver as ações de controle da TB, dentre elas, a confirmação diagnóstica da 

doença. Logo, é de suma importância que os serviços da APS, visando horizontalizar as 

atividades de vigilância, prevenção e controle da doença, atuem orientados para responder às 

necessidades da população, com o objetivo de promover o diagnóstico precoce da TB. 

 Estudos apontam que apesar da disponibilidade de insumos e métodos diagnósticos no 

Brasil, muitos locais apresentam dificuldades para a detecção oportuna dos casos de TB, seja 

por deficiências no acesso às ações e serviços de saúde, por não valorizarem a tosse como um 

sinal clínico da doença ou por não priorizarem o método da baciloscopia de escarro no 

diagnóstico.152 

 Essas dificuldades também foram explicitadas nos sentidos apreendidos mediante a 

AD dos discursos dos profissionais do CHCF, quando questionados sobre o que era relatado a 

eles pelos doentes de TB com relação à obtenção do diagnóstico na APS. Mediante a análise 

das marcas textuais foi obtida a FD: Pontos de estrangulamento que dificultam o acesso ao 

diagnóstico da TB na APS, expressando que existem dificuldades para o diagnóstico da TB 

nos serviços da porta de entrada do SUS, e essas dificuldades estão relacionadas com a 

organização dos serviços, no que diz respeito ao acesso a exames e consultas. Estão 

relacionadas à atuação dos profissionais da APS, no que tange a se ter um olhar diferenciado 

para a TB. À falta de responsabilização por realizar o diagnóstico e a insegurança em 

promover a confirmação do diagnóstico da TB. 

 Nos enunciados ou fragmentos discursivos dos profissionais do CHCF, interpelados 



92 

 

pelo discurso do outro, fica claro que os pontos de estrangulamento que fazem os doentes de 

TB de João Pessoa terem dificuldades em obter diagnóstico para a doença, estão relacionados 

a não realização de exames e consultas e, principalmente, a demora em fazer e receber os 

resultados dos exames: 

 

“Eles dizem que muitas vezes também chegam a procurar o serviço e o 

próprio serviço encaminha para o Clementino, não chega a solicitar 

exames.” (PE1) 

 

A gente escuta relato do paciente dizendo que fez a basciloscopoa, passou 

vários dias para receber, que demora muito a basciloscopia. Inclusive, 

relato de profissional quando a gente liga dizer:“eu não tenho nem onde 

guardar essa basciloscopia”. E isso faz com que essa interação fique um 

pouco quebrada, que é por isso que está deixando o paciente disperso a 

procurar o Clementino.  (PE2)   

 

“Relatam a não realização do exame de escarro.” (PM3)  

 

Eles dizem que não são atendidos, chegam e não tem atendimento [...] os 

paciente relatam que tem dificuldades de marcar exames e que às vezes eles 

falam que não tem exame, não tem onde fazer. Como funciona eu não sei 

exatamente, porque aqui o Clementino recebe para fazer Raio-x, recebe 

para fazer exame de escarro, que não há necessidade! Não precisa ser no 

Clementino, poderia ser em outros locais. A própria UBS poderia ter o 

exame de escarro. Eu não sei o que é que acontece. (PM4)  

 

“Eles relatam que não conseguem fazer os exames na UBS, que eles 

procuram a Unidade Básica e que demoram muito para marcar o exame, 

para marcar consulta e eles acabam procurando a Referência.” (PM7)  

 

Uma das dificuldades é a obtenção dos exames complementares, obtenção 

de raio X e por incrível que pareça baciloscopia. Os postos de saúde de 

João Pessoa que eu saiba não costumam fazer baciloscopia, quando eles 

[profissionais da APS] pedem eles são referenciados para cá, então isso é a 

falta de disponibilidade de exame de escarro e de raio X. (PM8)  
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 Uma das metas das ações para o controle da TB no Brasil é diagnosticar pelo menos 

90% dos casos esperados e quem têm a responsabilidade de servir como primeiro ponto de 

atenção para este diagnóstico é a APS. Para tanto os gestores municipais devem agir de forma 

planejada e articulada para garantir a implantação das ações de controle da TB, por meio da 

estruturação da rede de serviços de saúde para identificação de sintomáticos respiratórios e a 

organização da rede laboratorial para diagnóstico e controle dos casos.153 

 Com relação aos exames laboratoriais, a principal estratégia para o diagnóstico de 

casos novos de TB pulmonar, recomendada pelo Manual de Tuberculose do Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose no Brasil, é a baciloscopia direta do escarro. Ela é 

considerada como um método fundamental, porque permite descobrir as fontes mais 

importantes de infecção, os casos bacilíferos. Esse exame, quando executado corretamente, 

permite detectar de 60 a 80% dos casos de TB pulmonar em uma comunidade. O exame 

radiológico é para auxiliar no diagnóstico da TB justificando-se sua utilização, se possível, 

nos casos suspeitos. Porém, é sempre indispensável a realização do exame bacteriológico, a 

baciloscopia, para um diagnóstico correto.153 

 Após levantamento feito em USFs de João Pessoa sobre a forma como estão 

organizados os serviços de saúde para a realização de exames para o diagnóstico da TB, foi 

apontado pelas USFs que no município de João Pessoa, os exames de baciloscopia são 

solicitados pelo médico da APS e realizados em laboratórios conveniados com a rede 

municipal e pelo LACEN. As amostras de escarro para a realização da baciloscopia, também 

podem ser encaminhadas para a UBS Mandacaru, unidade laboratorial de referência para a 

análise desses exames. Feita a leitura, o resultado do exame é enviado pelo motoboy à USF no 

prazo mínimo de quatro horas e máximo de 24 horas. Foi colocado também, que é necessário 

que os profissionais solicitem que o motoboy apanhe o resultado do exame, sendo esta uma 

das dificuldades que pode ser evidenciada, visto que algumas USF não solicitam os resultados 

diretamente à UBS Mandacaru. 

 Logo, fica evidente que unidades para realização da baciloscopia existem no 

município e que estas estão dispostas de formas descentralizadas, não se justificando a 

demora em marcação e recebimento de resultados. Então, se questiona o porquê dos doentes 

de TB relatarem aos profissionais do CHCF “que demora muito a baciloscopia”, “que tem 

dificuldades de marcar exames” e até “que não tem onde fazer”, demonstrando haver uma 

falta de organização dos serviços para atender a esta determinada demanda, comprometendo a 

integralidade como atributo essencial da APS. 

 Destaca-se novamente a importância da TB dentro de uma RAS como possibilidade de 
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mudança para a realidade instalada em João Pessoa com relação às ações de controle da 

doença, visto que as RAS são fundamentais para a coordenação e a integração dos serviços e 

ações de Saúde, assim como para a integralidade e a qualidade do cuidado à saúde. A 

organização dos serviços e recursos em redes em diversos países tem demonstrado o alcance 

de melhores resultados em saúde, menos internações, maior satisfação dos usuários, melhor 

uso dos recursos, serviços mais custo-efetivos e de melhor qualidade, maior cooperação entre 

gestores de diferentes serviços, entre outras vantagens.43,154  Dessa forma, as RAS apresentam 

caminhos para se alcançar a integralidade em saúde, sendo um componente necessário para 

que a organização dos serviços esteja orientada por relações não hierárquicas.43 

 Ainda com relação à análise supracitada, pode-se até dizer, para justificar esta ida dos 

doentes de TB ao CHCF para obter diagnóstico, que todos esses relatos aos profissionais da 

Referência seria algo inventado por esses pacientes, o que seria uma grande coincidência, 

todos os profissionais que foram entrevistados, clivados pelo discurso do outro, escutarem as 

mesmas coisas dos doentes. Porém, essa hipótese se descarta ao analisarmos o discurso de 

PE4, que é enfermeira do CHCF há 13 anos, e atualmente também se encontra trabalhando em 

um serviço da APS e, que, portanto, tem vivenciado as duas realidades:   

 

Quando eu cheguei lá [...], como eu estava vindo de um serviço como o 

Clementino Fraga, a primeira coisa que eu fiz, foi ir à direção e perguntar: 

‘como é que a gente faz aqui a coleta de exame de escarro? Porque no 

laboratório eu não obtive essa informação. Lá eles me disseram que nunca 

um paciente fez um escarro [...]. Como que a gente vai descentralizar e ser 

Referência que tem pneumologista e não faz a coleta do exame?’.‘Não a 

gente [Direção] não tem essa informação’. Quer dizer, acredito que algumas 

Unidades de Saúde estão passando pela mesma situação. (PE4) 

 

 Na AD, o que lhe interessa é construir procedimentos que exponham ao olhar do leitor 

a opacidade do texto e a ação estratégica de um sujeito.155 O modo particular como ela 

concebe e analisa a construção dos sentidos, permite pensar o discurso enquanto fronteira, 

espaço onde coexistem unidade e polissemia, transparência e opacidade, fechamento e 

incompletude.156  

 Na opacidade do discurso de PE4, observa-se que esse profissional teve como 

estratégia apontar caminhos que explicitassem o motivo pelo qual o diagnóstico da TB não 

está sendo realizado na APS. No fio do discurso, nota-se primeiro que a unidade da APS a 
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qual é apontada no discurso, tem pneumologista e laboratório, ou seja, insumos suficientes 

para não só ter a detecção precoce de casos, como também a realização de um diagnóstico 

rápido e eficaz, sendo evidenciado por meio de pistas que doentes de TB provavelmente 

passaram por essa Unidade sem nunca fazerem um exame de escarro encaminhado pela 

mesma.  

 O segundo ponto que se observa na opacidade do discurso de PE4 é que a direção, 

quando questionada pela enfermeira sobre a realização de baciloscopia no laboratório da 

Unidade, diz: “Não, a gente não tem essa informação”. Deparamo-nos aqui com uma 

negação alicerçada pelo advérbio de negação “não”. A negação é como uma encenação do 

choque entre duas atitudes antagônicas, atribuídas a dois enunciadores diferentes: o primeiro 

personagem assume o ponto de vista rejeitado e o segundo, a rejeição deste ponto de vista.157 

Nessa análise, podemos observar que a gestora da Unidade assume o ponto de vista rejeitado: 

‘Não, a gente [Direção] não tem essa informação’, e PE4 ao citar o discurso do outro: “Lá, 

eles me disseram que nunca um paciente fez um escarro”, demonstra sua rejeição a este ponto 

de vista. Observa-se nos efeitos de sentidos que a gestão da referida Unidade também parece 

atuar alheia às suas responsabilidades, uma vez que não conduz às condições necessárias para 

ações de controle da TB em uma Unidade que se tem pneumologista e laboratório. 

 Dessa forma, a AD, ao tratar da questão da interpretação, restitui a espessura à 

linguagem e a opacidade aos sentidos.158 Na AD, um dos efeitos ideológicos  está justamente 

no fato de que, no momento em que a interpretação acontece, ela se nega como tal. Quando o 

sujeito fala, ele está em plena atividade de interpretação, ele está atribuindo sentido às suas 

próprias palavras em condições específicas. Mas, ele o faz como se os sentidos estivessem nas 

palavras, apagam-se as suas condições de produção, desaparece o modo pelo qual a 

exterioridade o constitui.159  

 Esse entendimento pode ser evidenciado no discurso da direção ao dizer “não” sobre 

uma informação tão importante dentro do seu contexto de condição de produção do discurso, 

que seria a posição sujeito de gestor. Percebe-se que no momento em que a direção coloca 

“não, não ter a informação” desaparece para ela a posição da qual ela fala, a exterioridade que 

a constitui, interpretando aqueles “não” talvez como uma forma de dizer “não tenho nada a 

ver com isso”. 

 Outro ponto que chamou a atenção nos enunciados de PE1, PE3 e PM8, foi quando 

esses profissionais dão ênfase ao fato de que profissionais da APS “não chegam a solicitar 

exames” ou da baciloscopia ser feita apenas “quando acontece de alguns, pelo menos se 

preocupar e solicitar uma baciloscopia” (PE3); e “quando eles pedem” (PM8).  
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 As marcas revelam que alguns profissionais da APS não chegam nem a solicitar a 

baciloscopia para diagnosticar a TB. Possa ser que esses profissionais, ao não utilizarem a 

baciloscopia como instrumento para o diagnóstico da doença, não entendam o significado da 

integralidade de ações e serviços, como atributo essencial da APS e como ferramenta 

importante para o processo de descentralização e do cuidado à pessoa que sofre. Revelando 

que padecem da dupla alienação, do trabalho feito à revelia das diretrizes do SUS e da APS, e 

da falta de alteridade com relação ao conceito de humanização.  

 A palavra ‘humanização’ tem sido utilizada nas situações em que, além de valorizar o 

cuidado em suas dimensões técnicas e científicas, reconhecem-se direitos do paciente, 

respeita-se sua individualidade, dignidade, autonomia e subjetividade, sem esquecer do 

reconhecimento do profissional, pressupondo uma relação sujeito-sujeito.160 

 Necessita-se que a gestão repense a organização dos serviços nas USF e UBS e 

maneiras de sensibilizar os profissionais da APS para efetivamente influenciar não apenas a 

redução das estatísticas de controle da TB, mas também os problemas sociais que cercam a 

doença, bem como o tempo de redução do sofrimento humano, já que toda ação tem por 

fundamento o bem.  

 Por isso, é importante compreender que só a lógica da organização dos serviços da 

APS dispostos de forma descentralizada não é um aspecto facilitador para alcançar o 

diagnóstico da TB. O desempenho favorável do controle da TB na APS está ligado, também, 

ao preparo dos profissionais e ao acolhimento ordenado com a oferta de exames de apoio 

diagnóstico.161 

 Um estudo realizado no município do Rio de Janeiro aponta que os profissionais de 

saúde podem influenciar diretamente na qualidade de vida de doentes de TB, tanto positiva 

como negativamente, pelas suas intervenções. A partir do momento que profissionais que 

atuam no programa de controle da TB na APS, têm o intuito de promover condições que 

melhorem a qualidade de vida da pessoa com TB, na perspectiva da integralidade das ações, 

são desafiados à resolução dos problemas contingenciais que afetam diretamente a pessoa e os 

do seu convívio. A monitorização dos problemas vivenciados por estes sujeitos e o apoio 

adequado podem otimizar a adesão ao tratamento, aumentando o número de casos de sucesso 

terapêutico.162 

 Portanto, visto que o plano de saúde do município coloca que existem unidades da 

APS em todo o território do município de João Pessoa e rede laboratorial para realização de 

baciloscopia descentralizada, não se justifica esses profissionais deixarem os doentes de TB 

sem acesso ao diagnóstico da doença. Esses profissionais devem tentar minimizar o 
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sofrimento desses doentes, buscando resolver os problemas que estão relacionados à 

marcação de consultas, apoiando-os no que diz respeito ao acesso ao diagnóstico, informando 

e encaminhando aos lugares corretos para realização dos exames. Enfim, promovendo a 

qualidade de vida e a saúde desses doentes ao colocá-los dentro da rede, de forma que possam 

ter um caminho a percorrer no processo de cura.  

 Possa ser que alguns profissionais da APS, por não terem entendimento do sentido da 

integralidade como atributos da APS para favorecer ações de controle da TB não tenham 

também, em suas posições ideológicas, um olhar para a TB. Observe-se, o que afirmam os 

profissionais do CHCF: 

 

O que acontece é que eles [os doentes de TB] adoecem agravam o quadro, e 

os profissionais não observam. E eles vêm parar onde? Na assistência 

terciária! E aí claro que eles não querem voltar. Eles repudiam aquela 

Unidade que não percebeu que eles estavam doentes. (PE1) 

 

O paciente chega às vezes sintomático na Unidade, mas às vezes eles 

[médicos] partem para outro princípio. Nunca pensam que o paciente está 

com TB! Sempre pensam em uma pneumonia, virose, ai medica o paciente 

de forma errada. E, às vezes, a sintomatologia está bem visível. (PE3) 

 

Muitos [doentes de TB] que chegam aqui dizem que fazem já dois meses que 

procuram uma Unidade de Saúde que estão tratando não a tuberculose. 

Estava tratando bronquite, pneumonia.  Eu acho que é também essa questão 

do olhar lá do profissional para o sintoma do paciente. Olhar para a 

tuberculose, que eu acho que não está existindo. (PE4) 

 

A gente vê pacientes que recebeu um ou dois tratamentos com alguma outra 

coisa como se fosse pneumonia, asma, sem ter sido realizado um raio X, por 

exemplo. Outra coisa que não deveria acontecer mais infelizmente ainda 

acontece, é a falta da lembrança da doença, lembra dela depois. (PM8) 

 

 Esses fragmentos discursivos denunciam a falta de habilidade de profissionais que 

atuam em serviços da APS para suspeitar da TB. É incompreensível, o fato desses 

profissionais, que trabalham com a promoção e prevenção de doenças endêmicas 

“esquecerem” da TB como uma doença pulmonar transmissível, de cunho social, que afeta a 
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milhares de pessoas, principalmente as de baixa renda e com condições e qualidade de vida 

desfavoráveis. Parece também, que esses profissionais não lembram que a TB é considerada 

pelo MS, uma das linhas de prioridades na política de saúde da APS, e que, portanto, merece 

ter a lembrança dela em usuários que cheguem as unidades com tosse, que é o sintoma 

clássico.  

 Analisando discursivamente, podemos correlacionar essa falta de “olhar para TB” ou 

“esquecimento” da doença com um apagamento de sentidos, onde esses profissionais apagam 

da história clínica dos usuários a possibilidade deles estarem com TB. Na AD, esse 

apagamento de sentidos deve ser interpretado pelo analista, que irá explicitar os sentidos e 

significados esquecidos (esquecimentos) pelo sujeito.  

 Os esquecimentos dentro da AD são de dois tipos: esquecimento número 1 ou 

esquecimento ideológico, definido como um processo inconsciente e ideológico, em que o 

sujeito tem a ilusão de ser a origem de seu discurso, no qual o sujeito não se dá conta da 

historicidade dos sentidos163, sendo esse esquecimento resultado do modo pelo qual somos 

afetados pela ideologia.92 E o outro esquecimento é o de número 2 ou esquecimento 

enunciativo, que está situado no nível pré-consciente/consciente, na medida em que o sujeito 

se corrige para explicitar a si próprio o que disse, para aprofundar o que pensa e formulá-lo 

mais adequadamente155, como podemos perceber no fragmento discursivo abaixo:  

 

Todo mundo [doentes de TB] que veio aqui foi referenciado. Então, em todo 

mundo que veio aqui, em algum momento já se pensou em tuberculose. O 

que acontece é que, há as vezes uma ou duas tentativas antes da pessoa cair 

a ficha e dizer não sei se é tuberculose, vou mandar paro meu colega do 

Clementino. (PM8) 

 

 Logo, nos discursos de profissionais que atuam na APS, que “esquecem” a TB como 

doença em usuários que apresentam principalmente tosse, o esquecimento pode ser 

caracterizado como enunciativo, que é de caráter semiconsciente, onde o sujeito privilegia 

algumas formas e “apaga” outras no momento em que seleciona determinados dizeres em 

detrimento de outros.155  Ou seja, na verdade possa ser que esses profissionais lembrem-se da 

TB, mas prefiram, por vários motivos, “esquecer” dela, visto que quando eles dizem “não sei 

se é tuberculose, vou mandar para o meu colega do Clementino”, ela já suspeitou que 

pudesse ser TB, mas mesmo assim em vez de investigar, para diagnosticar e tratar na APS, ele 

manda para o seu “colega no Clementino”. Tal atitude contraria completamente a proposta de 
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descentralização das ações de controle da TB para APS, descredenciando a capacidade da 

APS de agir como integradora de ações e serviços e coordenadora da assistência aos doentes 

de TB. 

 Dentro os motivos que podem fazer profissionais da APS “esquecerem” a TB ou não 

terem um olhar para ela, pode estar à insegurança em dar o diagnóstico da doença, 

demonstrando que esses profissionais não sabem atuar com a TB: 

 

“As vezes até com o próprio diagnóstico da basciloscopia positiva 

encaminha para o Clementino.” (PE1) 

 

Tem caso que a gente já recebeu aqui com o diagnóstico encaminhado para 

cá, dizendo: ‘paciente apresenta febre, emagrecimento, perda de peso, e tem 

basciloscopia positiva, encaminho para o parecer [do diagnóstico] do 

Clementino Fraga’. Então a gente fica se perguntando o porquê, ainda quer 

o parecer. (PE2) 

 

Tem casos que o paciente vem encaminhado da Unidade já com o 

diagnóstico positivo para TB, o médico da Unidade, já com o diagnóstico 

para TB e não inicia esse tratamento, ele diz: ‘encaminho o paciente para 

uma possível avaliação de TB’. Sempre acontece isso! Por isso quando o 

ministério [MS] faz as visitas, e eles fazem visitas a cada dois anos, eles 

saem muito decepcionados com as Unidades Básicas. Porque foi confirmado 

que 78%  foi tudo diagnosticado aqui dentro do Clementino. (PE3) 

 

 Fica evidente, no fio dos discursos, uma ação mais de caráter fragmentado do que 

propriamente integrador por parte dos profissionais da APS, visto que, ao mandarem os 

doentes de TB já com diagnóstico positivo da doença para o CHCF, eles estão descumprindo 

o que é preconizado, o que demonstra contradição ao que é proposto à APS no tocante à 

integralidade das ações em saúde para o controle da TB.  

 Os fragmentos discursivos explicitam, que esses profissionais da APS não têm 

segurança quanto a diagnosticar o usuário com TB. Ou eles, de fato, não dominam o 

conhecimento a respeito do manejo clínico da TB, ou eles não conhecem as atribuições dos 

profissionais perante uma pessoa com suspeita de TB ou já com diagnóstico confirmado. 

 Os profissionais que atuam no controle da TB na APS, tem acesso livre ao Manual de 

Recomendações para o controle da TB no Brasil.153 Esse manual é um documento do MS, que 



100 

 

traz todas as informações que são relacionadas ao controle da TB. Inclusive, o que deve ser 

feito quando um usuário da APS chega à Unidade com suspeita de TB ou que tem seu 

diagnóstico confirmado para a doença. 

 O referido manual aponta que os casos suspeitos de TB devem ser captados, atendidos 

e vinculados à APS, por meio da ESF ou das UBS, utilizando-se de tecnologias de saúde 

capazes de resolver os problemas de maior frequência e relevância em seu território. E devem 

agir orientando-os pelos princípios da universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, 

vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, equidade e 

participação social.153  

 O desempenho insatisfatório da APS, com relação a ações de controle da TB, pode 

estar relacionado à baixa incorporação do conhecimento sobre a TB pelos profissionais. Isso 

resulta em baixa suspeição, não incorporação da busca de casos de TB na rotina de trabalho 

em sua área de abrangência e baixa resolutividade para diagnosticar os casos, o que aumenta o 

tempo decorrido para o diagnóstico do agravo.152 

 A detecção dos casos de TB, que está diretamente vinculada ao diagnóstico da doença, 

depende fundamentalmente da qualificação e educação permanente dos profissionais de 

saúde, uma vez que a maioria dos casos não requer exames sofisticados; um exame de escarro 

e um de raios-X é suficiente para uma avaliação inicial do paciente.164 Quando a APS falha, 

seja pela dificuldade de acesso ao serviço de saúde ou pela falta de capacitação dos 

profissionais em diagnosticar, um aumento no número de casos de TB diagnosticados nos 

hospitais é observado.165  

 Percebe-se, portanto, que os profissionais da APS local, segundo os discursos dos 

profissionais da Referência, não estão sensibilizados e preparados para detectar os sinais e 

sintomas da TB, nem diagnosticar a doença. O que mostra a necessidade de qualificação dos 

profissionais dos serviços da APS. Principalmente por se configurar como porta de entrada do 

sistema, para atender as reformas setoriais que priorizam o diagnóstico oportuno da doença 

como estratégia de controle. Dessa forma, a gestão municipal deve promover processos de 

qualificação por meio de EPS para esses profissionais, com o intuito de diminuir o retardo no 

diagnóstico e promover o adequado tratamento da TB. 

 A EPS é fundamental nesse processo de qualificação para as ações de controle da TB, 

pois ela é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das pessoas, das organizações e ao trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as 
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pessoas já têm.166 Segundo Ceccim167, a EPS carrega a definição pedagógica para o processo 

educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação – em saúde em análise, 

permeabilizada pelas relações concretas, possibilitando construir espaços coletivos para a 

reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano. 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.  

 No Bloco Discursivo seguinte, mediante a análise de fragmentos discursivos dos 

profissionais do CHCF, abordaremos mais especificamente a questão da EPS como bandeira 

para tentar resolver a falta de sensibilização e qualificação dos profissionais da APS no 

município de João Pessoa para ações de controle da TB. 
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4.3 Bloco Discursivo 3: Pontos de estrangulamento que dificultam a 

continuidade do tratamento da TB na APS 

 

 Na grande maioria dos casos, a TB é um problema que pode ter a sua resolução nos 

serviços da APS, visto que tem capacidade para interferir positivamente nesse problema de 

saúde, mediante a investigação dos SR, do diagnóstico precoce, do tratamento com esquema 

básico descentralizado, do acompanhamento das pessoas com TB e de seus contatos, 

facilitando o acesso (porta de entrada do sistema) e diminuindo a taxa de abandono do 

tratamento.  

 Portanto, por meio da descentralização das ações em saúde e reestruturação dos 

serviços, a APS assume um papel essencial no controle da TB, com chances de se tornar 

protagonista no combate a doença, uma vez que tem poder para criar vínculo com as pessoas 

da comunidade, o que poderá facilitar a adesão ao tratamento.168 

 A falta da adesão ao tratamento é um dos principais obstáculos para o controle da TB. 

Assim, uma das principais metas no controle da doença é reduzir as taxas de abandono do 

tratamento, visto que a interrupção da terapêutica leva a uma maior disseminação do bacilo, 

em razão dos doentes permanecerem como fonte de contágio, bem como contribui para a 

resistência adquirida da terapia e o aumento do tempo e do custo do tratamento.169  

 Dessa forma, a APS, tem papel preponderante no aumento da taxa de adesão e na 

redução das taxas de abandono do tratamento da TB no Brasil, visto que ela é responsável por 

realizar dois dos quatro esquemas preconizados pelo MS para tratar a TB: o Esquema Básico, 

que deve ser todo realizado na APS e o Esquema para Meningoencefalite, que se inicia no 

hospital e depois vai para APS. Nas assistências de nível secundário e terciário, devem ser 

realizados apenas os Esquemas Especiais e Esquemas Especiais para mono/poli e multi 

resistência.170  

 É a APS quem tem ferramentas para acompanhar os doentes de TB durante todo o 

tratamento, fornecendo informações, observando as reações adversas, conduzindo a relação 

com a família do doente, disponibilizando ações e serviços necessários, buscando aquele 

doente que não adere ao tratamento e, principalmente, desenvolvendo uma relação de 

confiança com o doente de TB para que ele entenda que nesse processo de tratamento da 

doença, ele pode contar com APS para atender as suas necessidades. Esse entendimento 

corrobora com o discurso de PM2, onde podemos evidenciar que a posição ideológica desse 

profissional do CHCF, é totalmente a favor da descentralização das ações de controle da TB 
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para APS, entre elas o tratamento da doença: 

 

Nós na verdade, da Referência, ficaríamos mais para tratar casos de 

resistência, e casos especiais. A questão do tratamento na UBS é 

fundamental. Como o tratamento já diz: tratamento básico da tuberculose. 

Ou seja, o esquema básico deve ser realizado nas UBS, aonde o paciente vai 

ter todo o acolhimento, supervisão das tomadas, vistos de reações adversas, 

controle do tratamento e ainda controle dos familiares. Para mim a UBS é 

fundamental, essa descentralização para a UBS; é fundamental para o 

controle da tuberculose.  (PM2)  

 

 Entretanto, por meio dos discursos dos profissionais do CHCF, observamos certa 

resistência dos doentes de TB em fazer o tratamento na APS. Quando questionamos os 

profissionais do CHCF, sobre as reações dos doentes de TB ao serem convidados a fazer o 

tratamento na APS, a maioria deles disseram que os doentes “não aceitam” fazer o 

tratamento nos serviços daquela instância:  

 

“Eles [doentes de TB] ficam chocados! Eles dizem: ‘pelo amor de Deus, não 

faça isso não’! Eles já vão dizendo: ‘ porque não tem não, não tem médico, 

não tem nada’”.  (PE1) 

 

Uns não aceitam, alguns chegam a dizer ‘prefiro morrer com a tuberculose 

a voltar para Unidade’. E outros a gente consegue convencer. Dizemos: 

“vamos até lá, vamos fazer um teste, qualquer coisa volte, não fique sem 

tomar medicação”.  (PE3) 

 

“Existe rejeição sim. Alguns resistem, acho que a maioria. Dizem o 

seguinte: ‘não vai ter minha medicação lá, não tem outras medicações, 

então a de tuberculose também não vai ter.”  (PE4)  

 

“A maior parte dos indivíduos, dos pacientes, eles pedem, chegam até a 

implorar que o tratamento seja feito no hospital.” (PM1) 

 

A maioria não têm resistência, eles pensam o fato da proximidade, do 

contato com os profissionais da sua área, a questão das despesas de 

transporte, a questão de tempo, muitos preferem ficar na sua unidade, agora 
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outros não, preferem ter esse contato com o hospital.  (PM2) 

 

“Eles geralmente não aceitam, querem ficar aqui, não aceitam. Porque são 

mal conduzidos nessa unidade de Referência deles.” (PM3) 

 

“Em geral, ele não aceita. A maioria não quer ir para a UBS, porque fala 

que lá não há condições de prosseguir com o tratamento.” (PM4)  

 

“Alguns pacientes dizem que não querem fazer acompanhamento na 

Unidade Básica, que preferem ficar no hospital.” (PM5) 

 

“Alguns aceitam, outros não.” (PM6) 

 

“Geralmente eles não aceitam.” (PM7) 

 

 Os discursos explicitaram que a maioria dos doentes de TB prefere fazer o tratamento 

no CHCF. De todos os discursos apenas um evidenciou que “a maioria não têm resistência” 

e quer fazer o tratamento na APS, mesmo assim no final de seu discurso, PM2 desliza e muda 

de sentido ao dizer que “muitos preferem ficar na sua unidade, agora outros não”, apontando  

que “outros” doentes de TB querem ficar no hospital. Primeiro, PM2 afirma que “a maioria” 

quer fazer o tratamento na Unidade, em seguida diz que “muitos preferem”e logo após diz 

que “outros não”, havendo uma diferença de intensidade entre as palavras “maioria”, 

“muitos”e “outros”.  

 Essa diferença entre as palavras representa que PM2 é clivada por um discurso 

contraditório, porque ao mesmo tempo que indica que doentes preferem a Unidade, aponta 

que outros preferem o CHCF. Esta contradição assenta-se nas condições de produção 

existente e no significado de que talvez pelo fato desse profissional médico ter atuado em 

UBS há 14 anos atrás e não quisesse tomar uma posição enunciativa firme com relação a 

doentes preferirem o CHCF, preferindo silenciar a sua posição com relação ao 

questionamento feito. Assim, observamos dentro do fragmento discursivo de PM2 a presença 

do silêncio, cuja compreensão em AD, é aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído. 

Assim, o silêncio trabalha os limites das diferentes formações discursivas, ou seja, trabalha o 

jogo de contradição de sentidos e de identificação do sujeito.103.  

 Em outro momento da entrevista PM2 ainda revela sentidos de que o fato do doente de 

TB não querer fazer o tratamento na APS está apenas relacionado a aceitação desse doente:  
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“a principal dificuldade é a própria aceitação do doente. Eu acredito que é uma das 

principais dificuldades, é ele aceitar em ser diagnosticado no hospital e ser acompanhado em 

outra unidade”. Ou seja, PM2, nesse fragmento discursivo confirma seu discurso 

contraditório, visto que ao mesmo tempo que diz que “a maioria não têm resistência” em 

fazer o tratamento na APS coloca logo em seguida que os doentes não aceitam ser 

diagnosticados no hospital e tratados na Unidade, deixando evidente que há, sim, resistência 

por parte dos doentes em fazer o tratamento na APS.  

 Também observamos que, no discurso, PM6 diz que “alguns aceitam”, mas logo em 

seguida aponta sentidos de que outros doentes “ não aceitam” fazer o tratamento na APS. 

Fortalecendo, portanto, a interpretação que temos, de que, no geral, os doentes de TB de João 

Pessoa, além de não obterem diagnóstico para TB na APS, não fazem lá também o 

tratamento.   

 Procuramos, então, conhecer quais as dificuldades encontradas pelos doentes de TB 

para fazer o tratamento na APS que pudessem contribuir para que eles tenham essa resistência 

e ficassem tão “chocados” quando avisados que podem fazer o tratamento na APS, a ponto 

de pedirem “pelo amor de Deus não” ou de preferirem “morrer com a tuberculose a voltar 

para unidade”. Ficou explicitado nos discursos dos profissionais do CHCF, que os doentes de 

TB de João Pessoa, encontram dificuldades para o tratamento na APS, o não 

acompanhamento dos profissionais, a falta de informação sobre a medicação (como tomar; 

para que serve; quais reações adversas), o preconceito, a falta de exames complementares e 

principalmente, algo que foi citado de forma unânime, que foi a falta de medicação ou atraso 

no recebimento dela.  

 

Eles questionam do acompanhamento que não tem, que o Agente de Saúde é 

quem faz a dispensação de medicamentos, que eles não têm contato com 

médico e com enfermeiro. Então, eles questionam a não assistência. Eles se 

sentem totalmente desassistenciados. Relatam que apenas recebem o 

remédio. Não está sabendo por que está tomando, o que o remédio faz e, às 

vezes, eles começam a ter algumas reações e não é dada uma atenção 

necessária a essas reações deles lá [ESF]. Questionam a falta de 

informação, ‘por que eu to tomando isso?; O que é que esse remédio pode 

causar?’ Tem paciente que chega aqui diz que foi no posto recebeu o 

remédio, mas não explicaram nem a doença a ele. Entendeu? Então, eles se 

sentem assim, perdidos, em relação à medicação. Sim, um dos pontos que 

eles relatam também e que não tem medicação. (PE2) 



106 

 

 

“Falam a questão do preconceito, falam a questão da falta de medicação, 

que às vezes pode até faltar na Unidade, mas sabemos que a medicação vai 

para o Distrito.” (PE3) 

 

“Relatam que no dia chegam e a medicação não está. Relatam que a 

Unidade no dia que ele vai precisar, muitos não procuram dois/três dias 

antes, vão no dia que acaba a medicação, a medicação ainda não está lá.” 

(PE4) 

 

“Há dificuldade no recebimento do remédio para dar sequência ao 

tratamento.” (PM3) 

 

Alguns falam que não têm medicamento, outros falam que não têm 

consultas, que eles apenas vão a unidade pegar a medicação e tomar a 

medicação, que eles não fazem acompanhamento nenhum, não fazem 

exames e não fazem consulta. (PM4) 

 

A primeira coisa que eles [doentes de TB] falam é isso ‘lá não têm nada, 

não têm assistência, não tem remédio não tem nada’; Mas aí a gente diz que 

a medicação vai ser transferida para lá. Mas aí eles vêm logo dizendo, ‘não 

mais lá não tem nada, eu prefiro ficar aqui’. (PM5) 

 

“A inconstância da equipe, insegurança quanto ao fornecimento e 

disponibilidade de medicamento e pouca disponibilidade de exames 

complementares.” (PM8) 

 

 Observam-se, no fio dos discursos dos profissionais do CHCF, impregnados pelo 

discurso do outro, sentidos que evidenciam que os doentes de TB não confiam na atenção 

dispensada nos serviços da APS local. Em síntese, a falta de confiança dos doentes é dada 

pela questão do preconceito, o qual já discutimos anteriormente e, também, pela falta de 

oferta de serviços (consultas, exames e acompanhamento), explicitando, mais uma vez, que o 

atributo essencial ‘integralidade’, ligado às ações e serviços da APS, encontra-se deficiente no 

processo de descentralização do controle da TB no município de João Pessoa. 

 Algo que é preocupante são os discursos dado sobre “falta de medicação” e o “atraso 

na medicação”. Sabemos que o MS disponibiliza a medicação necessária para o tratamento 
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da TB em todo o Brasil. Sabemos também que essa medicação, principalmente para os 

municípios que são considerados como prioridade para o controle da TB, como é o caso de 

João Pessoa, chega até as USF. Só que para isso acontecer, tem haver uma organização 

logística nos serviços da APS, na medida em que os casos de TB vão sendo buscados na 

comunidade e surgindo nas Unidades, ou seja, os doentes de TB tem que existir nas UFS para 

elas possam demandar medicação. Essas, por sua vez, têm que estar em sintonia com o DS de 

sua área de abrangência para em tempo hábil solicitar as medicações, que devem ser entregues 

aos usuários no momento certo em que eles precisarem para continuar o tratamento.  

 Então, a falta de medicação dita nos discursos não é em decorrência da ausência de 

medicação no município. O que provavelmente ocorre é que como não existem doentes 

diagnosticados pelas USF essas não tem em estoque nas suas farmácias a medicação 

disponível a qualquer momento, havendo também falhas na organização logística dessas USF 

em solicitar a medicação ao Distrito para aqueles doentes que já foram transferidos do CHCF 

para as Unidades, e que por isso os doentes “relatam que no dia [de pegar a medicação] 

chegam [na USF] e a medicação não está”.  

 O MS não só disponibiliza toda a medicação necessária para o tratamento, como 

também recomenda a realização do TDO. Esse tratamento é um elemento-chave da estratégia 

DOTS, que visa ao fortalecimento da adesão do doente ao tratamento e à prevenção do 

aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos, reduzindo os casos de abandono e 

aumentando a probabilidade de cura. O TDO constitui uma mudança na forma de administrar 

os medicamentos, onde um profissional treinado passa observar a tomada da medicação do 

doente desde o início do tratamento até a sua cura. A justificativa de seu uso relaciona-se às 

metas da OMS para o controle da doença no mundo, que seria atingir taxas de cura superior a 

85% e de abandono inferior a 5%.153  

 No município de João Pessoa, de acordo com dados da VE, as taxas de cura de 2012, 

2013 e 2014, foram respectivamente de 64,2%, 54,3% e de 69,4%; e as de abandono de 

19,3%, 17,2% e de 14,2%, demonstrando que as taxas estão aquém das metas propostas pela 

OMS, sendo explicadas pelo fato dos doentes de TB continuar a ser diagnosticados e tratados 

no CHCF, segundo os discursos dos trabalhadores da Referência. Justificando, dessa forma, 

haver a necessidade de aumentar a qualidade na cobertura do TDO no município.  

 Mais uma vez, sugerimos que a implantação de RAS para a TB no município de João 

Pessoa, seria uma medida excelente para sanar os problemas existentes em decorrência dos 

pontos de estrangulamento do controle da TB que afetam os atributos essenciais da APS e de 

forma negativa as metas propostas pela OMS.  
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 É notório, nesse bloco, discurso ao tratar das dificuldades do tratamento da doença que 

os discursos também apontam pontos que estrangulam atributos essenciais como a 

integralidade, a longitudinalidade. Veremos, adiante, que a coordenação como atributo da 

APS também é afetada. As RAS com serviços integrais e integrados são uma das principais 

expressões operativas do enfoque da APS no que se refere à prestação de serviços da saúde, 

contribuindo a efetivarem-se seus atributos, entre eles a cobertura e o acesso universal; o 

primeiro contato; a atenção integral, integrada e contínua; o cuidado apropriado; a 

organização e a gerência de ações e serviços.171  

 Observamos, também, que os doentes de TB, em João Pessoa, parecem já trazer em 

sua memória discursiva que os serviços da APS não estão prontos para atendê-los em suas 

necessidades: 

 

Ele relata que se a unidade não identificou também não vai cuidar. Diz a 

informação que não tem remédio, porque falta a medicação básica como 

AAS, Captopril. Eles dizem ‘falta doutora! Se falta um captopril!’. Aí a 

gente orienta, diz: ‘olhe, se a medicação de tuberculose faltar para o senhor 

no PSF, vai faltar no Clementino também, porque o local que vem é um 

lugar só, que é o Ministério da Saúde. (PE1) 

 

 Fica evidente, no fio do discurso analisado, que o doente de TB ao dizer que “falta 

doutora, se falta um captopril!”, ele estava em seu interdiscurso querendo dizer na verdade 

ou fazer a alusão que “se falta” uma medicação para hipertensão, como Captropil, imagina à 

medicação para TB, que em sua formulação imaginária parecer ser mais específica ou difícil 

de ter em uma US.  

 É no interdiscurso, que se observa a realidade do presente, passado e futuro dos 

enunciados, sendo ele quem especifica as condições nas quais um acontecimento histórico 

(elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a inscrever-se na continuidade 

interna, no espaço potencial de coerência próprio a uma memória.172 Assim, entendemos o 

interdiscurso como efeito da interpelação ideológica, pré-construído, no nível da memória, a 

imaterialidade dos saberes, as formulações imaginárias necessárias para fundar as estratégias 

do discurso.173  

 O interdiscurso também é tudo aquilo que repousa sobre a forma de dois elementos 

interdiscursivos: pré-construído (o que já foi dito) e processo de sustentação (defender com 

razão), que compõem, no discurso do sujeito, os traçados daquilo que ele define, 
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reinscrevendo-os no discurso do próprio sujeito. O fato de que há um já-dito que sustenta a 

possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do 

discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia.172 

 Nota-se que esse doente de TB, usou como estratégia de convencimento para não fazer 

o tratamento da TB na APS, a qual ele não confia, “os já-ditos” a respeito da falta de 

medicação em US. Ele revelou, através de seu interdiscurso, a realidade posta de um modelo 

de saúde fragmentado e ineficaz que existe na atualidade em nosso país. “Defendeu com sua 

razão”, que se o serviço de saúde não atende as necessidades básicas (“falta um captopril”) 

dos seus usuários, de que forma irá tratar das prioridades, como é a TB.  

 Observa-se, também, que na opacidade do discurso de PE4, é evidenciada uma falta de 

organização por parte dos profissionais da APS, em não terem a medicação em suas unidades 

quando o doente de TB em tratamento “vai precisar” da unidade “no dia que acaba a 

medicação, e a medicação ainda não está lá”. É importante colocar que o fato dos doentes 

irem “no dia que acaba a medicação” não deve ser uma justificativa para que esses doentes 

não tenham acesso a seu tratamento, visto que faz parte das atribuições dos profissionais da 

APS terem o controle de quem está em tratamento e de quando esses usuários irão precisar de 

mais medicações.  

 Portanto, a descentralização das ações de saúde relacionadas à TB exige repensar a 

organização dos serviços de saúde e a atuação dos profissionais, de uma forma que os doentes 

de TB possam confiar no cuidado prestado nos serviços da APS, tendo como base o 

envolvimento, o interesse e o compromisso com o trabalho e com a comunidade por parte dos 

profissionais, além da adoção de tecnologias que incluam os processos de acolhimento, 

vínculo e atenção integral nas ações de saúde, favorecendo dessa forma a integralidade e 

coordenação da assistência aos doentes de TB no âmbito da APS.174 

 Nos casos em que os doentes de TB aceitam fazer o tratamento da TB na APS, 

procuramos conhecer como se dá o encaminhamento ou coordenação desses doentes dentro 

da rede de saúde. É importante lembrar, que o PMS, referente ao período 2006-2009, já tinha 

como uma das metas “instituir protocolo de referência e contrarreferência para os casos de 

TB” intra e intermunicipal.117  

 Entretanto, de acordo com os discursos dos profissionais do CHCF, ficou explicitado 

que, o encaminhamento ou transferência dos doentes para APS, é feito através de um 

formulário ou “guia de transferência” que é preenchido pela equipe de enfermagem do 

CHCF e entregue ao doente, para que o mesmo vá até a Unidade próxima à sua casa e 

entregue à equipe de saúde, para dar continuidade ao tratamento na APS. Os fragmentos 
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discursivos evidenciam que não existe coordenação por parte da APS dos casos de TB no 

município, ficando apenas na responsabilidade do doente o buscar a Unidade para dar 

continuidade ao tratamento na APS. 

 

Se for uma tuberculose clássica que tá controlada, a gente faz a guia de 

transferência que é um instrumento de registro, que é quase auto instrutivo. 

A gente coloca as observações, todos os exames que ele fez, as informações 

necessárias. Aí a gente coloca as observações que a Unidade tem que 

perceber ao longo do tratamento, realizar bascilocospia de controle, raio x 

se for o caso também de controle, pesagem [...]. Também a questão da 

avaliação dos contatos, a gente deixa como uma observação. Avaliar 

contato, avaliar peso, fazer controle mensal e orienta o tratamento 

supervisionado. (PE1) 

 

A gente explica que ele tem que ir, quando é uma tuberculose simples que 

não tenha nenhum pré-requisito de ficar na Referência, só TB mesmo, a 

gente orienta. Diz que tem que ir para área dele, que lá eles vão tratar, vão 

acompanhar. Aí a gente preenche o documento de transferência de serviço e 

encaminha ele para ir para a Unidade.  (PE2) 

 

Nós preenchemos um encaminhamento e solicitamos o teste de HIV, o teste 

rápido. No nosso encaminhamento nós comunicamos se ele não recebeu o 

HIV porque está em andamento. A nossa responsabilidade é dar a 

transferência do paciente e que pelo menos ele saia com o teste de HIV em 

mãos. (PE3)  

 

A gente faz uma guia de transferência. Então, essa guia é uma guia que foi 

feita e elaborada pelo hospital mesmo, onde se vê a forma de tratamento - se 

é pulmonar ou extra pulmonar - todos os exames que o paciente fez a gente 

coloca aqui [...], o tipo de entrada e encaminhamos para a Unidade de 

Saúde. A medicação ele leva para 15 dias ou para 30 dias. Ainda temos uma 

fichinha que a gente anota a transferência e encaminha para secretaria de 

saúde, informado que a gente diagnosticou esse paciente e estamos 

encaminhando para a Unidade. (PE4) 
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 Ficou explicitado, também, nos discursos que veremos a seguir, que esse processo de 

transferência, ou referência e contrarreferência não é feito de maneira informatizada, e nem de 

forma que favoreça o acesso às informações sobre o acompanhamento desses doentes de TB 

em tratamento, por todos os possíveis serviços e profissionais que possam vir a ter contato 

com esses doentes: 

 

 “Eu fazia encaminhamento, e dizia ‘onde você for e chegar com o remédio 

e esse papelzinho eles vão atender o seu tratamento e você não vai perder.’” 

(PE1) 

 

“Quando termina o tratamento de seis meses, aí a enfermeira pega o 

encaminhamento e manda ele para cá, para poder receber alta no 

Clementino.” (PE2) 

 

Como eu tenho conhecimento com as coordenadoras de alguns Distritos eu 

telefono para elas e digo: ‘olha eu estou encaminhando um paciente assim, 

assim, para tal local. Você entre em contato com essa equipe, por sinal esse 

paciente está com certa rejeição por não querer ir [para USF], me abordou 

alguns itens de não querer ir.’” (PE3) 

 

“É feito um documento por escrito, o documento de transferência, que já é 

padronizado e entregue na mão do paciente.” (PM4) 

 

Eles voltam para receber a alta por cura da tuberculose. Sempre os médicos 

da Unidade Básica pedem para a gente dar a alta por cura, mas quando eles 

voltam para gente voltam sem nada! Sem exames, sem relatório do que fez 

na Unidade Básica. (PM5) 

 

Do ponto de vista burocrático é muito simples não tem dificuldade nenhuma. 

O paciente recebe uma carta, a enfermeira daqui e o auxiliar de 

enfermagem orientam o paciente, a enfermeira atesta a transferência no 

prontuário, ele vai com uma carta dela também além da minha, e tudo é 

muito fácil. (PM8) 

 

 Percebe-se que da forma como está sendo praticado o sistema de referência e 

contrarreferência dentro da rede de atendimento a TB em João Pessoa, além de estarem sendo 
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feridos os atributos essenciais da APS, integralidade, longitudinalidade e coordenação, e de 

não haver o cumprimento da meta do PMS (2006) com relação à instituição de um protocolo 

que normatize a referência e a contrarreferência, o doente pode se perder dentro da rede, visto 

que é imputada apenas a ele a responsabilidade de chegar até a unidade com a informação de 

que na área de abrangência daquela Unidade um usuário precisará ser assistido e 

acompanhado de forma integral e coordenada para o controle da TB, podendo ser a 

continuidade do tratamento prejudicada, favorecendo dessa forma o abandono do tratamento.  

 Podemos perceber nos discursos de PE2 e PM5, que pode ser prejudicada, também, a 

notificação dos casos de TB no município, visto não haver, na prática, uma padronização para 

a notificação por cura entre a APS e o CHCF, daqueles casos que começam o tratamento no 

CHCF, continuam na APS e “voltam para receber a alta por cura” no CHCF, exatamente 

por não haver comunicação entre a APS e o hospital de referência, demonstrando, então, 

fragilidade no atributo coordenação.   

 Para que aconteça um controle da TB eficiente, é imprescindível o acompanhamento 

por parte de profissionais e serviços, dos diversos tipos de registros relacionados ao doente de 

TB, como por exemplo, encaminhamentos, observações em prontuários, resultados de 

exames, estado clínico do doente, reações adversas, tipo do tratamento etc. Através dessa 

conduta é que se coloca em prática a coordenação da assistência como atributo da APS.  

 A Coordenação, o quarto atributo da APS, é essencial para o sucesso dos demais. Sem 

coordenação, a longitudinalidade perde muito de seu potencial, a integralidade não é viável e 

o primeiro contato torna-se uma função puramente administrativa. A essência da coordenação 

é a informação, ou seja, a disponibilidade de informação (sobre a pessoa, sua história, seus 

problemas, as ações realizadas, os recursos disponíveis), propiciada pelos sistemas de 

informação, mecanismos de transmissão da informação e comunicação, e a utilização da 

informação, possibilitada pela fácil obtenção das informações, por registros facilmente 

disponíveis, por reconhecimento de informações prévias, por mecanismos de referência e 

contrarreferência e recomendações escritas aos pacientes.16 

 Logo, para o exercício da coordenação pela equipe de APS, são necessários: 

tecnologias de gestão clínica, mecanismos adequados de comunicação entre profissionais dos 

diversos pontos de atenção, registro adequado de informações e seu uso pelos profissionais 

dos diversos serviços. O que requer a existência de prontuário de acompanhamento 

longitudinal (ao longo da vida) do paciente, o envio de informação adequada ao especialista, 

que representa o sistema de referência, e o seu retorno ao generalista, representando o sistema 

de contrarreferência, para apoio na elucidação diagnóstica ou na decisão e no manejo 
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terapêutico.15 

 Entretanto, ficou evidente no discurso de PM5 ao dizer que “sempre os médicos da 

Unidade Básica pedem” para o CHCF “dar a alta por cura”, mas quando os doentes voltam 

para o CHCF, voltam sem nada, sem exames, sem relatório do que fez na Unidade Básica”, 

que não há compartilhamento entre os serviços da APS e da Referência de informações sobre 

os doentes de TB em tratamento. Observa-se que, com a prática de um modelo de saúde 

fragmentado, um acompanhamento de forma integrada e coordenada torna-se impossível, uma 

vez que cada serviço ou profissional que atende o doente de TB tem um registro da ação 

realizada apenas para si, não sendo compartilhado de forma eficaz nem normatizados todos 

esses dados sobre o doente, que precisa de uma atenção integrada. Daí a importância dentro 

desse atributo da APS, coordenação da assistência, de um sistema eficaz de referência e 

contrarreferência.  

 Os conceitos de referência e contrarreferência em saúde, apesar de se constituírem 

como uma das bases da mudança almejada para a atenção à saúde, e de serem o principal 

elemento para a integração das redes de saúde, ainda se encontram em um estágio de pouco 

desenvolvimento, tanto em relação a seus possíveis sentidos teóricos, quanto na efetivação e 

divulgação de experiências exitosas ou não.175,176 

 O conceito de referência compreende o trânsito entre os serviços de saúde de menor 

densidade tecnológica para o de maior densidade tecnológica, ou seja, para hospitais e clínicas 

especializadas; a contrarreferência, inversamente, compreende o trânsito entre os serviços 

maior para o de menor densidade tecnológica, devendo ser este a unidade de saúde mais 

próxima do domicílio do paciente.91,176  Pode-se observar que esse trânsito entre os serviços de 

saúde com diferentes densidades tecnológicas em João Pessoa está acontecendo de maneira 

contrária, visto ser o CHCF que está referenciando para as unidades da APS os doentes de 

TB, ou seja, um nível de densidade tecnológica maior é que está referenciando para um nível 

de menor densidade tecnológica.  

 Ressalta-se, que o acesso do usuário na rede de serviços de saúde, desde que haja uma 

rede organizada, deve ser preferencialmente por meio da APS como porta de entrada 

principal, entretanto esse acesso deve ser possibilitado mediante a existência de múltiplas 

portas de entrada, para que, de fato, o problema seja encaminhado e resolvido.91 Portanto, o 

bom funcionamento de um sistema de referência e contrarreferência, pressupõe não só o fluxo 

do paciente como pessoa física, mas também a troca de informações a respeito do seu estado 

clínico entre os profissionais dos diferentes níveis que participam no processo do seu 

tratamento.177.  
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 A fragilidade da referência e contrarreferência é um dos nós do sistema de saúde 

brasileiro.91 Em nosso estudo, essa realidade não foi diferente. Ficou evidente que o sistema 

de referência e contrarreferência para o APS local ainda funciona de forma incipiente, uma 

vez que a própria UR responsabiliza-se por grande parte da demanda de atendimento, 

mantendo a verticalidade da assistência, não havendo, na maioria dos casos uma comunicação 

entre profissionais da APS e profissionais do CHCF.  

 Infelizmente, essa realidade em relação à falta de comunicação entre serviços da APS, 

hospital de Referência e profissionais dos diversos serviços que atuam no controle da TB não 

é um problema observado apenas em João Pessoa. Um estudo-piloto realizado em 63 

hospitais gerais ou de Referência em diferentes regiões do País, que atendiam casos de TB, se 

observou grandes deficiências nos principais pilares para o controle da TB em nível 

hospitalar, entre elas a inexistência de sistema de referência e contrarreferência e a baixa 

interação entre laboratórios dos hospitais e as UBS e dos programas de controle de TB.153  

 Lembramos que a comunicação representa dentro das características da APS uma 

função que está diretamente ligada aos atributos integralidade e coordenação, que são 

essenciais para as ações de controle da TB. Portanto, a coordenação da assistência nos 

serviços básicos de saúde que atenda as necessidades de uma comunidade deve exigir um 

sistema de referência e contrarreferência eficaz, entendido como uma articulação entre os 

diversos níveis de complexidade.91  

 Uma vez que os profissionais do CHCF é quem estão encaminhando os doentes de 

TB, quer dizer, estão referenciando para a APS, quando na verdade deviam estar 

contrarreferenciando, procuramos saber quais as dificuldades existentes nesse processo de 

encaminhamento dos doentes de volta aos serviços da APS. 

 

“A gente tem um índice de abandono alto, então, significa dizer que aqueles 

que a gente transferiu acreditando que a Unidade ia receber, não recebeu. 

Alguns se perderam pelo caminho, alguns para não dizer vários.” (PE1) 

 

Bem, as dificuldades maiores [...], é a questão da receptividade do paciente 

lá na Unidade, porque ele até sai daqui orientado com o papel, com a 

transferência, tudo direitinho. Aí ele volta com 30 dias dizendo que foi na 

Unidade de Saúde, conversou com o pessoal, disse que estava tratando 

tuberculose, mas ninguém de lá pediu nenhum documento. Até, às vezes, o 

agente de saúde é que procura ele [o doente] e pega a transferência e olha e 
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manda ele guardar dizendo que ele venha buscar a medicação dele aqui. 

(PE2) 

 

Eu mando um paciente e ele volta, chega a mim e ele fala: ‘olha eu fui lá e 

não fui recebido pela Unidade. Disseram para ficar por aqui mesmo porque 

o médico de lá não vai atender’. Aí eu pergunto se ele foi lá falar com a 

enfermeira, aí ele diz: ‘as enfermeiras não quiseram nem conversar’. (PE3) 

 

“Há casos em que o paciente com essa transferência, ele não chega até a 

Unidade de Saúde. No mês seguinte ele chega com a mesma transferência, 

dizendo que a Unidade estava fechada.” (PE4) 

 

“A maior dificuldade é o despreparo da equipe para receber esse doente, é 

a primeira coisa. Segundo, a ausência da medicação, muitas vezes desses 

serviços que são referenciados.” (PM1)  

 

 “A dificuldade recai lá [APS]. Porque muitas vezes ele não têm o remédio  

e, muitas vezes, eles não sabem dar continuidade ao tratamento de 

tuberculose.” (PM3) 

 

A gente faz toda a documentação necessária, que é padronizado, e o 

paciente retorna novamente falando que ele não teve atendimento, que não 

tem como ele ser tratado numa Unidade Básica de Saúde. Ele retorna, ele 

volta. Na maioria dos casos eles dizem que não tem atendimento, não tem 

como ter acesso a Unidade, e que aqui é onde ele vai fazer o tratamento. 

(PM4) 

 

“A grande dificuldade é a segurança do paciente como já falei, segurança 

quanto a exames complementares e quanto à continuidade do tratamento e 

continuidade do fornecimento.” (PM8) 

 

 Nota-se, mediante os discursos, que o doente de TB mesmo após ser referenciado do 

CHCF para APS, volta para o hospital, por não “ser recebido pela unidade” (PE1,  PE2, PE3, 

PE4, PM1, PM4). O que contraria completamente o paradigma que foi pensado para a atenção 

a doentes de TB no país, onde se tem a descentralização do cuidado ao doente de TB e APS 

como protagonista no controle da doença. O MS coloca no Manual de Recomendações para o 
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controle da TB no Brasil que a APS, através das US, deve “receber e acompanhar os casos 

atendidos e encaminhados pelas referências, conduzindo o TS e investigação de contatos”.153 

Mais uma vez fica evidente, nos discursos dos profissionais do CHCF, que há um apagamento 

de sentidos dos profissionais da APS, no que diz respeito a acolherem e se responsabilizarem 

pelos doentes de TB do município.  

 Quando PE2 diz que o ACS “manda ele [o doente] guardar [a transferência] dizendo 

que ele venha buscar a medicação dele” no CHCF, e quando PE3 diz que o doente relatou 

que “foi lá e não foi recebido pela unidade, e disseram para ficar por aqui mesmo [no 

CHCF] porque o médico de lá [da APS] não vai atender e as enfermeiras não quiseram nem 

conversar”, questiona-se a que tipo de ideologia esses profissionais da APS estão filiados. 

Com certeza, não é a ideologia do paradigma pensado para implementação de ações 

descentralizadas para o controle da TB. Percebe-se que a posição ideológica que esses 

profissionais estão vinculados está ligada a um modelo de atenção à saúde centralizado, 

fragmentado e verticalizado, que não tem o doente como centro de seu trabalho, que não se 

responsabiliza pelo outro. Não havendo, portanto evidência de alteridade, de compromisso 

com o outro. 

 Voltando a Lévinas, o mesmo coloca que devemos ser responsáveis por uma 

responsabilidade total no que se refere ao Outro. Para ele, a relação entre o eu e o Outro é 

assimétrica e a minha responsabilidade pelo Outro é infinita. Lévinas afirma que pelo Rosto 

do Outro é possível descobrir a verdadeira identidade do eu.178  

 Dessa forma, perante o Rosto do Outro, eu não o posso negar. No face-a-face deve 

haver um reconhecimento do Outro em sua unicidade. A relação face-a-face apresenta-se 

como irredutível. Nela não pode haver qualquer forma de assimilação do Outro pelo Mesmo; 

portanto, não pode haver nenhuma forma de negação e de dominação. O autor ainda coloca 

que “sou único no que se refere à responsabilidade para com o outro, que é exposição a uma 

obrigação na qual nada pode substituir-me. A não-indiferença, quer dizer, a responsabilidade, 

a aproximação, é a liberação do único responsável, de mim”.178:213 

 Percebe-se mediante os discursos de PE2 e PE3, que os profissionais da APS citados 

estão negando a relação com o Outro (doente de TB) ao não aceitarem atender ou conversar 

face-a-face com eles, ao simplesmente mandar de volta os doentes ao CHCF sem se 

responsabilizar por eles. Dessa forma, é importante que os profissionais da APS mudem sua 

conduta em relação ao Outro, ao doente de TB que busca atenção e cuidado na APS para suas 

necessidades.  

 Por meio da AD, foi possível explicitar a posição ideológica dos profissionais da APS 
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que atuam no controle da TB, pois é a ideologia que fornece evidências pelas quais todo 

mundo sabe o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc, 

evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado queiram dizer o que realmente 

diz.155 Portanto, as evidências que se percebem, ao doente dizer para o profissional do CHCF, 

que “o médico não vai atender e as enfermeiras não quiseram nem conversar” é que de fato 

esses profissionais da APS estão alheios à responsabilidade que deveriam ter pelos doentes de 

TB do município. 

 Logo, ao analisar a ideologia a qual esses profissionais estão vinculados, podemos 

perceber que eles não procuram se envolver com a implementação de mudanças para o 

modelo de saúde vigente, pois sua falta de responsabilidade para com o Outro não favorece de 

forma alguma a descentralização das ações de controle da TB para APS, visto que com a 

descentralização o caminho deveria acontecer descentradamente e isto não é percebido no que 

diz respeito ao controle da TB em João Pessoa. É preciso, portanto, sensibilizar esses 

profissionais da APS a colocarem em prática ações que sejam condizentes com a proposta de 

uma atenção à saúde descentralizada. A maneira para que ocorra essa sensibilização, creio que 

deve ser feita via educação, sob a concepção de EPS e fundamentada no conceito de Outro de 

Emmanuel Lévinas.178 

 Nos discursos de PM1 e PM7, foram apontados problemas no que diz respeito à 

conduta dos profissionais da APS com relação à abordagem e tratamento dos doentes de TB, 

ficando evidente na opacidade desses discursos que o “treinamento” ou “educação 

continuada” são essenciais para que os profissionais da APS sejam não só sensibilizados a 

colocarem em prática o paradigma pensado para atender aos doentes de TB, como fazê-lo de 

forma eficaz.  

 Em várias equipes, a gente observa a qualidade na abordagem desse 

doente, seja feito pelo médico, seja feita pelas enfermeiras, pelos auxiliares 

e assistentes social também. Então, é inegável que quanto maior o 

treinamento, desses indivíduos, melhor vão ser assistidos, menor vai ser a 

necessidade do Hospital de Referência fazer o tratamento completo. (PM1) 

 

Em algumas ocasiões, às vezes, as Unidades Básicas também dão a dose 

errada da medicação. Eu já peguei algumas vezes. Então, entramos em 

contato com o pessoal de lá [APS] para poder esclarecer como é que é feito, 

talvez um programa de educação continuada paras Unidades Básicas 

fossem necessário para poder suprir as falhas. (PM7) 
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 A reorganização do sistema de saúde com fortalecimento do papel da APS e o 

exercício da sua função de coordenação implica legitimidade do profissional/equipe frente aos 

pacientes e outros prestadores, o que depende de mudanças culturais, na formação e educação 

desses profissionais, já que é a dinâmica dos atores sociais que reproduz ou cria novos 

modelos assistenciais.60  

 A educação dos profissionais visa ampliar a resolutividade dos serviços a partir das 

necessidades de indivíduos e de populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, 

características que distinguem a EPS da educação continuada.179  A educação continuada é um 

processo que capacita os profissionais para melhor exercerem seu trabalho, porém levando em 

consideração os conhecimentos gerados após a capacitação, ao passo que a EPS faz uso do 

conhecimento prévio e adota a problematização na condução do processo educativo, sendo 

por isso mais participativa na construção de saberes.180 

 A ideia da EPS é que os profissionais da saúde se aproximem cada vez mais dos 

usuários e da realidade que os fazem sofrer, levando em conta as necessidades do lugar em 

que estes vivem. Este processo tem como pressuposto que para aprender não basta transferir 

conhecimento. Mais que isso: é preciso criar um ambiente propício à construção 

compartilhada do conhecimento na rotina de trabalho, quando o “escutar” se torna mais 

importante que o “falar”.181 

 O PMS de João Pessoa referente ao período 2006- 2009 apresentava no momento a 

EPS como ferramenta da gestão para preencher lacunas e transformar as práticas profissionais 

e a própria organização do trabalho, colocando que não bastava 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 central117, o que nos leva a 

entender que a gestão local priorizaria, portanto, a EPS, como ferramenta para a construção de 

saberes não só técnicos, mas também práticos, com relação ao controle da TB.  

 Entretanto, se de fato a EPS no sentido apresentado pelo PMS para o período 2006-

2009 tivesse sido colocado em prática, ou seja, se tivesse acontecido a construção de saberes 

não só técnicos mas práticos, sobre o que envolve a temática TB, provavelmente os 

profissionais da APS estariam sensibilizados para a descentralização do controle da doença. O 

que não aconteceu, segundo os discursos dos profissionais do Serviço da Referência, visto 

que, em 2014, período em que foram coletados os discursos no CHCF, ou seja, 09 anos após a 

proposta apresentada no PMS117 2006-2009, parece não ter acontecido mudanças com relação 

à posição ideológica dos profissionais da APS para se engajarem nas ações de controle da TB, 

que deveriam estar descentralizadas desde 2007.  
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 Possa ser que essa falta de sensibilização por parte dos profissionais seja porque nem 

todos eles participam de momentos de EPS para a TB, principalmente aqueles momentos em 

que há uma interação entre CHCF e APS, como ficou explicitado no discurso de PM5:  

 

Quando tem treinamentos para a gente no Clementino Fraga, são 

convidadas algumas pessoas da Atenção Básica, mas é muito pouca gente. 

Não sei se depois disso existe um treinamento só para Atenção Básica, mas 

quando tem treinamento sobre tuberculose que envolve várias instituições, 

aí são poucas pessoas da Atenção Básica. Eu acho que deve ser uma coisa 

mais abrangente para a Atenção Básica. Acho que tem que manter uma 

constância disso aí, desse treinamento de tuberculose, hanseníase, HIV, tem 

que manter uma constância com esse pessoal da atenção básica. (PM5) 

 

 Ao longo de todos os discursos dos profissionais do CHCF, observamos que eles 

apresentaram muitas críticas no que diz respeito à falta de habilidade dos profissionais de 

serviços da APS para diagnosticar e tratar a TB. Observamos também certo silenciamento nos 

discursos no que diz respeito a atribuir a parcela devida a gestão como responsável também 

dessa ausência de atenção à TB por parte da APS. Sabemos que a gestão municipal tem um 

papel fundamental para a efetivação da prática do cuidado a TB, e que, portanto deve estar 

envolvida de forma direta nas ações de controle da doença.  

 Entretanto embora os profissionais do CHCF critiquem a atuação dos profissionais da 

APS e silenciem o papel da gestão, no fio de seus discursos se percebem marcas textuais onde 

eles apontam idealizações voltadas à EPS como um caminho de superação às fragilidades de 

capacitação do profissional da APS para as ações de controle da doença, trazendo a tona então 

a importância da atuação da gestão de maneira a favorecer de forma constante esse processo 

de EPS para a TB. Dessa forma eles sugerem que “tem que manter uma constância” dessa 

capacitação para a TB, principalmente na própria rotina de trabalho desses profissionais que 

precisam estar qualificados para atuar frente à realidade da doença no município, sendo dada a 

gestão municipal a responsabilidade de proporcionar essa constância de capacitação com o 

foco correto baseado nos problemas existentes. 

 O PMS de João Pessoa, para o período 2014-2017, expõe que tem como proposta 

fortalecer a EPS, como estratégia potencializadora do processo de trabalho para garantir 

qualidade dos serviços prestados pela rede de serviço de saúde. Para isso irá investir na 

política de EPS para os profissionais da rede de serviços da SMS, ampliando o processo de 
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EPS na rede.  

 Entretanto, observa-se que no PMS74 (2014) existem propostas de ofertas de EPS para 

os profissionais que atuam no cuidado a pessoas idosas, a pessoas com condições crônicas, 

em urgência e emergência, saúde bucal, saúde mental. Porém, no módulo operacional que a 

TB está inserida que é a VS, não há nenhuma proposta de oferta de ação de EPS específica 

para fortalecer a formação profissional para o controle da TB. Sendo esse fato algo 

comprometedor para que haja a efetivação da descentralização das ações de controle da TB 

para APS, uma vez que o próprio PMS, que é elaborado pela gestão municipal, não aponta 

indícios de que está voltado a utilizar ferramentas que possam sensibilizar os profissionais a 

agirem de forma condizente com um processo de mudança no modelo de atenção que priorize 

a atenção integral e resolutiva para a TB.   

 Dentro da proposta de redirecionamento do modelo de atenção vigente para RAS 

impõe-se claramente a necessidade de mudança constante do funcionamento dos serviços e do 

processo de trabalho das equipes, demandando de seus atores (trabalhadores, gestores e 

usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de 

práticas transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos entre concepção e 

execução do trabalho.182 

 Nesse sentido, a EPS, além da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser vista 

também como uma importante “estratégia de gestão”, com grande potencial provocador de 

mudanças na rotina de trabalho dos serviços, em sua micropolítica, bastante próximo dos 

efeitos concretos das práticas de saúde na vida dos usuários, e como um processo que se dá 

“no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho”.182  A EPS deve, portanto, servir para estruturar 

um sistema de expertise que se constitui de estratégias que colaboram para desenvolver o 

conhecimento dos profissionais da APS e, como consequência, melhorar a coordenação entre 

os níveis assistenciais de uma RAS.183 

 Destaca-se, ainda, que para a EPS ser uma experiência exitosa, deve ser um processo 

constante na rotina de trabalho dos profissionais de saúde e deve ser baseada em fatores que 

mudarão as práticas profissionais: os fatores predisponentes, os fatores habilitadores e os 

fatores reforçadores.  

“Os fatores predisponentes envolvem a aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, tais como atividades formais (cursos e conferências), materiais impressos e 

audiovisuais. Os fatores habilitadores são aqueles que facilitam as modificações da 

prática profissional no ambiente de trabalho como as diretrizes clínicas, as consultas 

a colegas e materiais de educação em saúde. E os fatores reforçadores são aqueles 

que consolidam as mudanças das práticas profissionais como os alertas e os 
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feedbacks”.
43:395

 

 

 Logo, à medida que os profissionais forem expostos a esses fatores e capacitados, 

muitas ações poderão ser implementadas melhorando e aumentando a qualidade dos serviços 

de saúde prestados aos doentes de TB. Qualificar trabalhadores com olhar crítico nos 

problemas locais, procurando soluções exequíveis, apoiadas na gestão e no controle social 

favorecerá a consolidação das ações de saúde e de cidadania num Estado democrático de 

direito.181 

 Fica evidente, portanto, que para acontecer a mudança de um sistema fragmentado 

para um sistema baseado em RAS como estratégia para um cuidado integral e direcionado às 

necessidades de saúde da população, que favoreça na prática, o processo de descentralização 

das ações de controle da TB para a APS em João Pessoa, os quatro segmentos da sociedade 

que podem estar ligados com a EPS: profissionais, formação, controle social e gestão, devem 

estar envolvidos de forma dedicada e urgente, reavaliando a forma de organização dos 

serviços, atuação dos profissionais e colocando em prática as metas que estavam propostas 

para o controle da TB nos PMS 2006 e 2014, com o objetivo de oferecer aos usuários dos 

serviços da APS, um acompanhamento que seja baseado na eficácia do primeiro contato, 

existência de uma atenção longitudinal, integralidade dos serviços e ações e na coordenação 

da assistência dos casos de TB. 
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 O estudo, ao analisar o discurso do outro mediante discursos de profissionais do 

CHCF, sobre os pontos de estrangulamento que afetam os atributos essenciais da APS e sua 

relação com as ações de controle da TB, em João Pessoa, à luz da interface dos conceitos de 

Primeiro Contato, Longitudinalidade, Integralidade e Coordenação, como atributos da APS e 

das RAS, identificou que os pontos de estrangulamento que comprometem o controle da TB 

no município estão relacionados com a falta: de acolhimento e vínculo por parte dos 

profissionais da APS com os doentes de TB; de compromisso e responsabilização dos 

profissionais da APS para buscar, diagnosticar e tratar os doentes; de assistência nas USF aos 

doentes de TB; de acesso à realização e agilidade nos exames e consultas para diagnóstico e 

acompanhamento dos doentes de TB; de confiança dos doentes de TB nos serviços das USF; 

de fornecimento de medicações para tratamento da TB; de comunicação entre os serviços da 

APS e CHCF e de um sistema de referência e contrarreferência eficiente. Também foram 

identificadas atitudes que sugerem preconceito, que podem contribuir como pontos de 

estrangulamento para o controle da TB na APS.  

 A análise do material empírico permitiu a identificação dos pontos de estrangulamento 

no controle da TB em João Pessoa por meio das Formações Discursivas, emergindo 

discussões acerca dos Pontos de estrangulamento no controle da TB relacionados aos 

atributos essenciais da APS, onde analisamos mediante discursos dos profissionais do 

CHCF quais os pontos de estrangulamento inerentes ao Primeiro Contato, a 

Longitudinalidade, Integralidade e Coordenação como atributos da APS, no que diz respeito 

às ações de controle da TB. Também foram discutidos quais os Pontos de estrangulamento 

que dificultam o acesso ao diagnóstico da TB na APS, onde analisamos a identificação dos 

gargalos que comprometem a obtenção do diagnóstico da TB na APS. E, por fim, foram 

discutidos quais os Pontos de estrangulamento que dificultam a continuidade do 

tratamento da TB na APS, que analisou por meio da identificação dos pontos de 

estrangulamento que representam as dificuldades para que os doentes de TB não realizem o 

tratamento na APS, o porquê dos doentes de TB de João Pessoa ainda estarem sendo tratados 

no CHCF. 

 No tocante aos Pontos de estrangulamento no controle da TB relacionados aos 

atributos essenciais da APS, pode-se perceber que com relação ao atributo Primeiro Contato 

existe dificuldades em se ter acesso a consultas, exames e tratamento na APS para a doença, 

visto que os doentes de TB no municipio de João Pessoa, não têm acessibilidade aos serviços 

que a APS poderia prestar para o controle da TB, fazendo com que os mesmos procurem o 

CHCF para ter a atenção adequada. O que nos leva a conclusão, de que o fato dos doentes 
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procurarem o CHCF para obter diagnóstico e tratamento está relacionado a razões que estão 

diretamente ligadas a falta de resolutividade dos serviços da APS local. Com relação ao 

atributo Longitudinalidade, evidenciou-se que os doentes de TB procuram o CHCF para obter 

diagnóstico e tratamento, por não serem acolhidos ou terem vínculo com a USF de sua área de 

abrangência. Concluindo-se que é falho o atributo longitudinalidade, por não haver a 

responsabilização por parte dos profissionais da APS, que é necessária para a contrução do 

vínculo com os doentes de TB, visto que os próprios profissionais incentivam os doentes a 

procurar o CHCF para serem tratados, sendo observadas também atitudes que sugerem 

preconceito por parte desses profissionais. O atributo Integralidade, também se encontra de 

forma deficiente na organização dos serviços da APS para o controle da doença, uma vez que 

foram percebidos sentidos que evideciam a falta de organização dos serviços da APS para 

atender as necessidades dos doentes de TB relacionadas à assistência, exames e 

medicamentos, o que equivale ao diagnóstico e tratamento. Com relação ao atributo 

Coordenação, foram percebidos sentidos que evidenciaram a falta de comunicação, trabalho 

integrado ou uma articulação permanente entre a APS e o CHCF, o que dificulta o 

acopanhamento dos doentes por parte da APS, revelando-se frágil também a APS local no que 

tange à coordenação da assistência ao doente de TB. 

 No que diz respeito aos Pontos de estrangulamento que dificultam o acesso ao 

diagnóstico da TB na APS, ficou evidente que as dificuldades estão relacionadas com a 

organização dos serviços, no tocante a não realização de exames e consultas e principalmente 

a demora em fazer e receber os resultados dos exames. As dificuldades relacionam-se, 

também, à atuação dos profissionais da APS, por não terem um olhar para a TB, à falta de 

responsabilização por realizar o diagnóstico e por insegurança em dar o diagnóstico da TB. 

Concluindo-se que os profissionais da APS local, não estão sensibilizados e qualificados para 

detectar os sinais e sintomas da TB, nem diagnosticar a doença. Explicitando mais uma vez, 

que os atributos Integralidade de ações e serviços e Longitudinalidade da APS, encontram-se 

deficientes no processo de descentralização das ações de controle da TB no município de João 

Pessoa. 

 No tocante aos Pontos de estrangulamento que dificultam a continuidade do 

tratamento da TB na APS, foi evidenciado que os doentes de TB de João Pessoa, encontram 

como dificuldades para o tratamento na APS, o não acompanhamento dos profissionais, a 

falta de informações sobre a medicação, o preconceito, a falta de exames complementares e, 

principalmente, a falta de medicação ou atraso no recebimento desta, devido à falta de 

organização dos serviços de saúde da APS para obtenção dessa medicação. Também foi 
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evidenciado que há falhas no processo de encaminhamento ou transferência dos doentes que 

começam o tratamento no CHCF para a APS e que o processo de referência e 

contrarreferência, não é feito de maneira informatizada, e nem de forma que favoreça o acesso 

às informações sobre o acompanhamento dos doentes de TB em tratamento, por todos os 

possíveis serviços e profissionais que possam vir a ter contato com os doentes. Ficando 

evidente, mais uma vez, que o atributo Coordenação da assistência na APS local, também se 

encontra deficiente no processo de descentralização das ações de controle da TB no município 

de João Pessoa. Destaca-se que esse fato representa algo inovador nos estudos existentes 

sobre a temática TB, onde ficou comprovado que no município de João Pessoa a transferência 

dos doentes de TB diagnosticados no CHCF para dar continuidade ao tratamento nos serviços 

da APS não se consolida. 

 Após essas constatações, conclui-se que as ações para o controle da TB em João 

Pessoa ainda não estão, na prática, descentralizadas para APS, e que os profissionais parecem 

trabalhar alheios à importância da APS local como a principal porta de entrada do usuário no 

sistema de saúde, onde deveria ser responsável por coordenar o caminhar dos usuários pelos 

outros pontos de atenção da rede e de manter o vínculo com esses usuários, dando 

continuidade à atenção através de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e 

assistência continuada mesmo que esses usuários estivessem sendo cuidados também em 

outros pontos de atenção da rede.  

 É preciso sensibilizar de alguma forma os profissionais da APS, para que eles 

compreendam que a descentralização das ações, que foram pensadas para cuidar do doente de 

TB de forma integral e coordenada já deveriam estar na prática acontecendo há oito anos, ou 

seja, há quase uma década, e que, portanto, se faz urgente haver mudanças no modo como se 

estão prestando os serviços aos doentes de TB no município de João Pessoa. O teólogo inglês 

Willian Ward, afirma que “o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e 

o realista ajusta as velas”. Portanto, que os profissionais de saúde que atuam no controle da 

TB possam ajustar as velas necessárias para que a doença seja controlada. 

 Dessa forma concluímos nosso trabalho com o desejo de que os resultados 

apresentados orientem caminhos para uma gestão centrada no enfoque da descentralização das 

ações de controle da TB para APS, para tanto deixamos as seguintes sugestões:  

 Tornar cientes da realidade encontrada nos discursos dos profissionais do CHCF, 

clivados pelo discurso do outro, além dos profissionais que atuam nos serviços da APS 

(Médicos, Enfermeiros, ACS), as pessoas responsáveis pela Formação, os gestores (Diretores 

de Distrito Sanitário e Coordenadores da TB estadual e municipal) e o Controle Social, com o 
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intuito de promover uma discussão em coletividade por esses segmentos para que medidas 

sejam pensadas de maneira a favorecer a mudança do modelo de atenção à TB, pois o mesmo 

se apresenta fragmentado na atualidade em João Pessoa;   

 Realização de outros estudos com profissionais da APS, doentes de TB   para compor 

de maneira mais ampla todos os aspectos envolvidos nessas condições de produção referente 

ao diagnóstico e tratamento da TB, com o intuito de que ações de enfrentamento sejam 

pensadas e executadas, em função de minimizar os pontos de estrangulamento existentes na 

APS para promover uma assistência integral ao doente de TB e coordenada pelos serviços da 

APS;   

 A criação de uma RAS específica para a TB no município, ou que a TB seja 

incorporada dentro da RAS para doenças crônicas já existentes, sendo essa criação pensada e 

discutida junto aos segmentos de profissionais de saúde (APS e Referência), Formação, 

Gestores e Segmentos Sociais, com vistas a ofertar uma atenção contínua e integral aos 

doentes de TB, coordenada pela APS;  

 E por fim, após estudos futuros, a elaboração de um protocolo de encaminhamento dos 

doentes que são diagnosticados no CHCF para os serviços da APS, mediante a criação de um 

aplicativo (App) para eletrônicos, com a função de colocar em contato direto de forma 

tecnológica os profissionais da Referência com os profissionais da APS, visando estabelecer a 

comunicação entre os serviços e garantir o não abandono do doente de TB ao tratamento.  
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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 : _______________________________________________________ 

QUESTÕES 

1. Embora as ações de descentralização do controle da TB tenham sido iniciadas em 2007 

estudos mostram que as pessoas preferem o CHCF à USF. Na sua opinião, porque esse 

fato acontece? 

 

2. Partindo do pressuposto que os usuários encontram dificuldades nos serviços da ABS 

para a obtenção do diagnóstico da TB, o que é relatado ao Sr./Sra. pelo doente de TB a 

esse respeito? 

 

3. Uma vez o doente tendo sido diagnosticado no HCF, fale para mim como se dá o 

encaminhamento desse doente à USF de sua área de abrangência. 

 

3.1.Fale sobre as dificuldades (pontos de estrangulamento) encontrados no processo de 

transferência do doente do HCF para a USF. 

 

4. Nos casos dos doentes que não dispõe de USF em suas área de residência ou relatam 

morar em áreas descoberta, conte para mim como se dá a continuidade do tratamento? 

 

5. Fale para mim quais são as necessidades mais frequentes que demandam 

encaminhamento dos doentes de TB a outros serviços de saúde (exames, co-mobirdades). 

5.1. Relate casos em que os doentes tiveram que ser encaminhados a outros serviços de saúde 

por apresentarem problemas não relacionados a TB. 

 

6. Descreva reações dos doentes ao serem informados sobre a continuidade do tratamento 

na ABS (se aceitam ou não). 

 

7. Partindo do pressuposto que os usuários encontram dificuldades nos serviços da ABS para 

a continuidade do tratamento na ABS, o que é relatado ao Sr./Sra. pelo doente de TB a 

esse respeito? 

 

8. Considerando a importância da continuidade do cuidado ao doente de TB e sendo a ABS 

responsável pela atenção integral a este doente, qual sua opinião sobre o trabalho dos 

profissionais da ABS no controle da TB?  

 

9. Poderia falar como o Sr./Sra. vê a integração de ações e serviços prestados a continuidade 

da assistência ao doente de TB na rede de cuidados na ABS. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a) 

Gostaria de convidá-lo para participar de uma Pesquisa sobre “Discursividade dos profissionais de 

saúde sobre os pontos de estrangulamento da atenção para o controle da tuberculose em João Pessoa - 

PB”. Esta pesquisa está sendo realizada por uma equipe de pesquisadores da instituição : Universidade 

Federal da Paraíba e tem como objetivo avaliar os pontos de estrangulamento da atenção para o 

controle 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 2014 

 

____________________________________ 

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 
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