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RESUMO: A tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, 
sendo a forma pulmonar é a mais frequente. As equipes de saúde tem um 
papel muito importante junto ao doente, pois ao adotarem as medidas 
necessárias criam vínculo aumentando a probabilidade de cura. 
OBJETIVO: Analisar na literatura o papel do profissional de saúde no 
controle da Tuberculose no período de 2005 a 2012. MÉTODO: Realizou-
se uma revisão sistemática da literatura. A obtenção das produções foi em 
março de 2012 nas bases de dado SCIELO e Google Acadêmico 
utilizando-se as seguintes palavras: controle, enfermagem e tuberculose, 
país/ano de publicação: Brasil/ 2005 a 2012. RESULTADOS: Nota-se que 
em 2011 houve 31,25% das publicações referentes ao tema, metade das 
publicações ocorreu na Revista da Escola de Enfermagem da USP 
(50,00%) e o principal enfoque foi a assistência a saúde (37,50%). 
DISCUSSÃO: A promoção de saúde é um fator muito importante para a 
não disseminação da doença e aumento da taxa de cura, sendo o 
diagnóstico precoce e o seguimento adequado do tratamento os principais 
fatores para tal fato. Assim, a acessibilidade a serviços de saúde deve ser 
valorizado. CONCLUSÃO: O acompanhamento da equipe multiprofissional 
no controle da TB é de extrema importância, pois contribui para a criação 
de vínculo e acessibilidade para o doente, ajudando na redução da 
doença. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2011, o Brasil registrou uma incidência de tuberculose (TB) de 

36 casos a cada 100 mil habitantes, obtendo pela primeira vez, valores 

inferiores a 70 mil casos. Houve também neste mesmo ano a redução da 

mortalidade, de 3,1 óbitos a cada 100 mil para 2,4 no ano de 2010. Apesar 

disto, o Brasil ocupa um lugar no ranking dos 22 países que detém 50% da 

carga de TB mundial (WHO, 2011).  

A meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) é eliminar a 

doença TB até o ano de 2050 e conter a incidência até 2015. Para tal, o 

Plano Mundial de Controle da TB (2000-2005), traz que o percentual de 

cura seja de 85% de casos novos de TB bacilífera e a detecção de 70% 

dos casos estimados (OMS, 2006). 

A forma pulmonar é a mais frequente que acomete a saúde 

pública, tendo como sintomas: tosse persistente, produtiva ou não, com 

muco e eventualmente sangue, febre vespertina, sudorese noturna e 

emagrecimento. (BRASIL, 2010). 

Os doentes, cuja baciloscopia é positiva, é a principal fonte de 

infecção, por isso o diagnostico precoce é o principal fator para controle da 

doença, com ele é possível interromper a disseminação da TB (BRASIL, 

2010). 

O Ministério da Saúde preconiza a implantação dos DOTS 

(Tratamento Diretamente Observado de Curta Duração) para controle da 

doença e visa realizar um diagnóstico efetivo, tratamento e monitoramento 

dos casos de TB e o tratamento supervisionado (VENDRAMINI, VILLA, 

SANTOS, GAZETTA, 2007). 

Esta estratégia tem sido utilizada em vários serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS). As equipes de saúde tem um papel muito 

importante junto ao doente, pois ao adotarem as medidas necessárias 

criam vínculo aumentando a probabilidade de cura (BRASIL, 2010). 

Um instrumento que revela esta importância do relacionamento 

doente/profissional é o protocolo de enfermagem para o Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) que descreve como estratégias para sua 

realização o planejamento e execução das atividades a serem realizadas 

com os doentes, que seguem a seguinte ordem: identificação dos 



 

 

problemas de saúde do cliente, o delineamento do diagnóstico de 

enfermagem, a instituição de um plano de cuidados, a implementação das 

ações planejadas e a avaliação (BRASIL, 2011). 

O tratamento supervisionado contribui para o aumento das taxas 

de cura, revelando, assim, que a interação entre doente/profissionais da 

saúde se torna indispensável para o sucesso do tratamento da TB 

(BRUNELLO et al; 2009). O vínculo é definido como o relacionamento 

duradouro entre estes dois atores facilitando a continuidade do tratamento 

(BRUNELLO et al, 2010) . Para que ocorra a criação deste vínculo deve 

haver uma valorização da queixa, subjetividade, comunicação social, 

relação de escuta e de empatia com o usuário (BRUNELLO et al; 2009). 

Essa interação entre paciente e profissional é importante, pois, 

com isso diminui o abandono no tratamento e a resistência 

medicamentosa e á reincidência da doença, assim colaborando para taxa 

de cura (CHIRINOS et al, 2011). 

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo analisar na 

literatura a atuação da equipe de enfermagem no controle da TB no 

período de 2005 a 2012.  

 

 

MÉTODO 

 

 

 Trata-se de um estudo de revisão da literatura cuja busca para a 

obtenção das produções foi realizada em março de 2012 na base de dado 

SCIELO utilizando-se as seguintes palavras: tuberculose, enfermagem, 

2005-2012. 

 Os critérios de inclusão dos artigos foram estar na íntegra, idioma 

português e atenderem uma dos descritores, assim a população foi de 17 

publicações. Os motivos para a exclusão de 06 foi a língua estrangeira. 

As produções foram analisadas por meio de um instrumento e 

categorizadas da seguinte forma: 

 Ano/categoria profissional do autor. 

 Periódico. 

 Área de inserção do tema. 



 

 

Um banco de dados foi criado no Excel, um para as produções 

obtidas.  

Em virtude da natureza da pesquisa, não foi necessária a aprovação 

do Comitê de Ética. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Nota-se que em 2011 houve 31,25% das publicações referentes ao 

tema atuação da equipe de enfermagem no controle da TB. Outro ano que 

merece destaque é o de 2012, que apresentou 25,00% das produções 

(Tabela1). 

 

 

Tabela1: Distribuição das publicações segundo ano de 

publicação, Scielo, 2005 a 2012 

 

 

 

ANO DE PUBLICAÇÃO N % 

2012 4 25,00 

2011 5 31,25 

2010 2 12,50 

2009 2 12,50 

2008 1 6,25 

2007 1 6,25 

2005 1 6,25 

TOTAL 16 100,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A Tabela 2 mostra que metade das publicações ocorreu na Revista 

da Escola de Enfermagem da USP (50,00%), precedida pela Texto& 

Contexto de Enfermagem (12,50%). O restante dos periódicos apresentou 

um percentual de 6,25%. 

 

Tabela 2: Distribuição dos artigos segundo periódico de 

publicações, Scielo, 2005 a 2012 

 

PERIÓDICO N % 

RevEscEnferm USP 8 50,00 

Texto Contexto Enferm 2 12,50 

 J BrasPneumol. 1 6,25 

Rev. Saúde Pública 1 6,25 

Rev. Latino-Am 

enfermagem 

1 6,25 

rev. Brasileira de educ. 

Med. 

1 6,25 

Ciênc. Saúde coletiva 1 6,25 

Acta Paul. Enfermagem 1 6,25 

TOTAL 16 100,00 

O principal enfoque dado ao tema estudado foi a assistência a saúde, 

com 37,50% dos artigos, seguido da organização dos serviços de saúde e 

acesso/acessibilidade, ambos com 18,75% das publicações (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição dos artigos segundo área de inserção do 

tema, Scielo, 2005 a 2012 

 

Enfoque temático N % 

Assistência à Saúde 06 37,50 

Abandono ao Tratamento 02 12,50 

Organização do Serviço de 

Saúde 

03 18,75 

Prevalência/Risco 02 12,50 

Acesso/Acessibilidade 03 18,75 

TOTAL 16 100,00 



 

 

DISCUSSÃO 

 

 

Em relação ao ano de publicação é importante destacar que em 2012 

houve um percentual considerável em relação aos outros anos, ressalta-se 

que a busca foi realizada no mês de agosto deste mesmo ano o que revela 

um aumento no número de estudos referente à temática. 

Nota-se que a maioria dos periódicos encontrados foi da área de 

enfermagem e saúde coletiva, assim, conclui-se que por se tratar de um 

tema de interesse das áreas o torna o assunto relevante para a melhoria 

da assistência prestada. 

Em relação a área de inserção do tema o assunto mais abordado foi a 

“assistência à saúde”, destacando o vínculo entre profissional de saúde e 

doente. Esta relação gera uma união entre paciente e profissional dando 

liberdade para a valorização da queixa, subjetividade, comunicação social, 

relação de escuta e empatia com o usuário. Este processo de 

entendimento cria laços, facilitando a adesão, continuidade e cura do 

paciente. (BRUNELLO et al, 2009). 

Estes vínculos se afirmam devido toda a hierarquia de assistência 

proporcionando o cuidado integral ao paciente, sendo um dos princípios 

básicos para a gestão dos cuidados em saúde favorecendo a integralidade 

e humanização da assistência (BARRÊTO et al, 2012). 

Assim, o bom relacionamento entre doente/profissional se torna a 

principal ferramenta para o não abandono do tratamento, pois faz com que 

o paciente crie confiança e acredite na equipe proporcionando uma maior 

adesão e continuidade no tratamento. A forma como ele é acolhido deve 

ser feito de forma clara que proporcione confiança e credibilidade tanto do 

paciente como da equipe.(MONROE et al, 2008). 

O controle no tratamento do paciente deve ser realizado de forma 

rígida, pois o Ministério da Saúde por oferecer o TDO exige 100% de cura, 

ou seja, não permite o abandono no tratamento, além das secretarias 

municipais de saúde se organizaram para incentivar a não desistência do 

tratamento. Nota-se que e a desistência no tratamento acontece muitas 

vezes por questões relacionadas ao paciente, como uso de drogas, 

alguma doença de base como HIV ou muitas vezes pelo não entendimento 

com a equipe de saúde (CHIRINOS et al, 2011). 



 

 

O doente precisa estar ciente da duração do tratamento, conhecer a 

doença, a importância da regularidade no uso das drogas e as 

consequências da interrupção ou abandono do tratamento, pois pode 

causar vários danos não só para ele, mas para as pessoas que estão ao 

seu redor (BRASIL, 2011). 

A condição social do paciente com TB é uma avaliação importante, 

pois deixa claro como deve ser seu tratamento, para que não haja 

desistência do mesmo. A sua condição demográfica influência no 

tratamento devido a distância entre domicilio e UBS. Por isso é necessário 

à participação de equipe de saúde ativa na entrega diária do medicamento 

e acompanhamento nas eventualidades. (PALHA et al, 2012). 

A acessibilidade é entendida como o direito dos cidadãos com 

deficiências físicas, portadores de alguma doença ou mesmo com sua 

saúde integra de ter acesso aos serviços públicos e de saúde em suas 

diferentes formas. O acesso a serviços de saúde é um direito de todo 

cidadão e para que a assistência ocorra de forma íntegra e facilitadora 

para os usuários, devem ser vinculadas a unidades de saúde próximo de 

sua residência, ou seja, devem ser acessíveis para o melhor uso dos 

usuários a esses serviços (ARCÊNCIO, 2011). 

A unidade de saúde deve estar comprometida e treinada para acolher 

o paciente e a população devido ao preconceito que a doença pode gerar 

e causar constrangimento. O enfermeiro, no primeiro contato e durante o 

tratamento, deve estabelecer vínculo com a população, doente e equipe, 

facilitando assim, o acesso do usuário, maior adaptação da população a 

situação vivenciada e assim diminuir os riscos de transmissão devidos os 

agravos da doença (MONTENEGRO, 2009). 

A TB é uma doença infecto contagiosa, por isso a promoção de saúde 

é um fator muito importante para a não disseminação da doença e 

aumento da taxa de cura. A melhor medida de prevenção da doença é o 

diagnostico precoce e o tratamento até a cura, por isso a vacina BCG é 

obrigatório até o primeiro ano de vida assim oferecendo proteção as 

formas mais graves da doença (BRASIL, 2011). 

Para que o tratamento possa continuar de forma efetiva a 

acessibilidade a serviços de saúde deve ser valorizado, pois a forma como 

ele chega e tem acesso a Unidade que ele pertence tem grande 

importância. É perceptível que pacientes que usam serviços coletivos para 



 

 

realizar o tratamento abandonam-no com mais frequência que aqueles que 

utilizam transportes próprios. Devido a isso é notório que os serviços de 

saúde não seguem a risca o TDO mesmo sendo direito do usuário. 

(PALHA et al, 2012). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo realizado revela importância da equipe multiprofissional 

no controle da TB, por se tratar de uma doença que causa maior número 

de mortes no Brasil. Os artigos revisados apontam à necessidade da 

assistência a saúde ao portador da doença, que muitas vezes não é 

atendido de formal integral faltando comprometimento da equipe, a demora 

no atendimento e a dificuldade para ter acesso aos serviços de saúde 

devido a condição financeira do usuário, sendo estes os fatores para o não 

sucesso do tratamento. 

A equipe de saúde precisa estar capacitada e treinada para 

atender os doentes de TB, uma vez que necessitam de atenção especial, o 

vinculo criado entre eles e a família, o entendimento da doença e do 

tratamento colaboram efetivamente para a cura. 
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