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RESUMO 
 

A Telessaúde (TS) desponta como uma das possibilidades das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) aplicada à saúde humana. Assim, a tele-educação, foco deste 
estudo, insere-se como uma das ações da telessaúde. Parte-se do pressuposto que essa 
ferramenta tem permeado todo o processo de construção do Programa Telessaúde Brasil - 
Redes, principalmente por se tratar de um programa que tem como premissa contribuir para a 
educação permanente dos profissionais de saúde. Considerando que as ações da tele-educação 
promovem a integração entre as instituições de ensino superior (IES) e os serviços de saúde e 
que esse processo pode resultar em transformações nas práticas do cotidiano profissional, a 
Universidade Católica de Santos (Unisantos) vislumbrou a possibilidade da elaboração de um 
curso em educação a distância (EaD), disponibilizando-o ao município de Praia Grande, no 
Estado de São Paulo. Por conseguinte, o presente estudo busca conhecer o processo da 
implantação da tele-educação interativa sobre tuberculose, como ferramenta da telessaúde no 
referido Município. Outros objetivos somam-se a esse objetivo maior, a saber: a) caracterizar a 
utilização da tele-educação interativa pelos profissionais de saúde; b) identificar as facilidades 
e dificuldades vivenciadas pelos profissionais no uso dessa ferramenta; c) verificar o impacto 
da tele-educação interativa no cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde; d) analisar a 
inserção da telessaúde como política pública. Na direção de alcançar a realização desses 
objetivos, o percurso metodológico deste estudo se constitui por pesquisa descritiva 
exploratória com abordagem predominantemente qualitativa. Foi também realizada a análise 
descritiva das variáveis do estudo. A amostra não probabilística da pesquisa está constituída por 
onze profissionais da atenção primária à saúde que participaram do curso sobre tuberculose na 
modalidade a distância e por quatro gestores da atenção básica. A coleta de dados se realiza por 
meio de um questionário semiestruturado com questões que podem fornecer os elementos 
necessários à pesquisa. As entrevistas estão processadas à luz da teoria da análise do conteúdo. 
O estudo revela a necessidade de constante atualização dos conhecimentos. Além de apontar a 
praticidade no acesso à informação, os sujeitos enfatizam a ferramenta como um artifício que 
evita o deslocamento e, portanto, facilita o seu cotidiano de trabalho. Referem, também, a 
aquisição de novos conhecimentos e a atualização do conteúdo já aprendido na graduação. 
Mencionam o desenvolvimento da reflexão crítica em relação às informações adquiridas, no 
intuito de aplicá-las, posteriormente, no seu cotidiano de trabalho. A maioria dos sujeitos da 
pesquisa relata modificações no desempenho profissional após o curso, verbalizando exemplos 
concretos. Mudanças na abordagem do paciente, bem como troca de experiências entre 
profissionais e maior reflexão do seu papel no controle da tuberculose são alguns dos itens 
referidos. O estudo demonstra, ainda, que aspectos estruturais, organizacionais e políticos são 
fatores que dificultam a implementação e a ampliação da telessaúde no Brasil. No que diz 
respeito ao aspecto estrutural, discute-se a dificuldade de acesso à internet e o número 
insuficiente de computadores nas unidades de saúde. O aspecto organizacional refere-se a um 
novo processo de trabalho e à mudança de paradigma relacionado à aceitação tecnológica. No 
plano político, evidencia-se o papel tanto do gestor local dos serviços de saúde como o dos 
gestores da atenção básica, atores-chave nesse processo. Observa-se a insuficiência da produção 
científica, principalmente no que se refere ao impacto econômico gerado para as redes de saúde. 
Evidencia-se, ainda, a fragilidade da inserção da telessaúde como política pública e sua relação 
com outros programas de qualificação profissional que apontam para a necessidade de ampliar 
os estudos nessas linhas temáticas. 

 
Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação. Telessaúde. Tele-educação. 

Educação permanente. Tuberculose. Política Pública de Saúde. 



 
ABSTRACT 

 
The Telessaúde (Tele-health) emerges as one of the possibilities of Information Technology 
and Communication (ICT) applied to human health. Thus, tele-education is implemented as one 
of the actions for tele-health and it is the focus of this study. It starts from the assumption that 
this tool has permeated the whole building process of the Programa Telessaúde Brasil Redes 
(Brazil Tele-health Program – Networks), mainly because it is a program with the goal of 
contributing to the continuing education of healthcare professionals. Whereas the tele- 
education actions promote the integration between Higher Education Institutions (IES) and  the 
healthcare services, and that this process may result in changes of practices in daily professional 
routine, Santos Catholic University (Unisantos) sees its potential with the development of a 
distance learning course. This educational modality is made available to the municipality of 
Praia Grande, in the State of São Paulo, Brazil. Therefore, this study aims to know the process 
to implement the interactive tele-education on tuberculosis as a tele-health tool in the 
municipality of Praia Grande. Other goals are added to this research with the purpose of: a) 
explaining the use of interactive tele-education by the healthcare providers; b) identifying the 
strengths and difficulties experienced by the healthcare providers in the use of this tool; c) 
reviewing the impact of interactive tele-education in healthcare providers daily work; and d) 
analyzing the implementation of tele-health as a public policy. In the course of meeting these 
goals, the methodological approach to this study is the exploratory descriptive research with 
qualitative approaches. The descriptive analysis of the study variables was also done. The 
research universe is comprised of eleven professionals from the primary healthcare sector who 
participated in the distance learning course on tuberculosis, and four  administrators from the 
basic healthcare sector. Data collection is performed using a semi- structured questionnaire with 
questions that can provide with the necessary components to the research. The interviews are 
processed in light of the content analysis of the theory. The study reveals the need for constant 
updating of knowledge. In addition to reporting the convenience of access to information, the 
individuals emphasize the tool as a mean to avoid relocating and, therefore, it facilitates their 
daily work. The individuals also refer to the acquisition of new knowledge and the updating of 
the content already learned in college. They mention the development of critical thinking about 
the information acquired in order to apply it later in their daily work. Most of the research 
subjects report changes in work performance after the course through actual examples. Changes 
in the patient approach and exchange of experiences among professionals, and further reflection 
of their role in tuberculosis control are some of the examples mentioned. The study also shows 
that structural, organizational, and political aspects are also factors that hinder the 
implementation and expansion of tele-health in Brazil. With regard to the structural aspect, they 
mention the difficulty of access to the internet and the limited number of computers in 
healthcare facilities. The organizational aspect refers to a new process of work, and the 
paradigm shift related to technology acceptance. Politically, it highlights the role of both the 
local healthcare services administrator as well as of the basic healthcare services administrators 
as key parts in this process. It is further observed the lack   of scientific production, especially 
in reference to the economic impact generated for the healthcare networks, as well as the 
analysis of the tele-health implementation as a public policy and its relationship with other 
professional training programs that link the need to expand the studies in these thematic areas. 

 

Keywords:   Information   Technology   and   Communication.   Tele-health.   Tele-education. 
Permanent Education. Tuberculosis. Health Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 
Nos últimos anos, os temas ciência, tecnologia e inovação tecnológica (CTI) estão cada 

vez mais ocupando um cenário de destaque mundial, nos mais diversos espaços da sociedade, 

nos meios de comunicação e nas agendas de governos, empresas, instituições de ensino, 

agências de fomento às pesquisas, assim como nas diversas organizações sociais, tanto nos 

setores de âmbito público como privado (MARTINS; ARTMAN; RIVIEIRA, 2012). 

A discussão emergente dessa temática – CTI – é decorrente das transformações 

tecnológicas em que se encontra a sociedade moderna, exigindo posicionamento mais 

contundente das organizações governamentais. Esta mudança de paradigma é motivada pela 

introdução de um conjunto de tecnologias com base na microeletrônica, nas telecomunicações 

e na informática, denominada Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (LORENZETTI 

et al., 2012). 

Destaca-se, portanto, nesse cenário, que um importante produto da CTI é o 

desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação que, na perspectiva  econômica, 

são consideradas uma alavanca para o aumento da produtividade em  vários países. No entanto, 

não se limita somente a esse cenário, pois que sua inserção em todas as áreas de atividades 

trouxe nova demanda que caracteriza a chamada sociedade da informação (AGÊNCIA 

BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010). 

No que se refere à saúde, as TICs também se destacam, desempenhando papel cada 

vez maior de facilitadora fundamental na reforma dos sistemas de saúde, para melhorar o acesso 

aos serviços, a qualidade do atendimento e a produtividade do sistema, considerada, então, uma 

das áreas de desenvolvimento de crescente importância política, econômica e de inovação 

(LORENZETTI et al., 2012). 

Ainda, no que tange à aplicação das TICs na área da saúde, elenca-se o 

desenvolvimento de novos produtos, melhorias nos instrumentos de gestão, aumento da 

produtividade e redução de custos, favorecendo a disponibilidade de novos serviços e  produtos 

à população, em diferentes regiões do país, até mesmo em locais remotos, de forma 

diferenciada, ampliando, pois, o acesso à saúde (MARTINS, ARTMAN, RIVIEIRA, 2012). 

Evidencia-se, então, que a utilização das TICs poderá contribuir para o aumento da 

qualidade dos tratamentos e da eficiência dos serviços de saúde, para a redução dos custos  de 
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operação de serviços clínicos e administrativos, assim como amplia as possibilidades para 

novas formas de tratamento (CARNEIRO; BRANT, 2013). 

No Brasil, a incorporação das TICs é incipiente, ainda que se possa reconhecer um 

esforço para seu incremento, cuja tentativa é constatada em documentos ministeriais recentes 

que buscam organizar e hierarquizar essa recente demanda. 

Essa assertiva pode ser constatada em alguns documentos ministeriais que merecem 

destaque: a Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), a elaboração da 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), assim como o 

documento sobre a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), elaborado 

em 2011, com o propósito de regulamentar a implantação das TICs (BRASIL, 2010a; BRASIL, 

2011b). 

Considerando a necessidade de responder às atuais demandas advindas do aumento 

natural da população, o incremento na sofisticação das tecnologias de saúde, com consequente 

elevação no custo, o aumento na incidência das doenças crônicas não transmissíveis e 

transmissíveis, bem como o envelhecimento generalizado das populações, têm sido exigidos 

mais esforços no planejamento e na execução de políticas públicas de saúde eficazes e 

resolutivas, provocando o surgimento de novas estratégias assistenciais. 

É nessa perspectiva, que o Ministério da Saúde (MS) vislumbra a entrada da 

Telessaúde (TS), incorporando-a como parte integrante dos serviços tradicionais de saúde. As 

iniciativas brasileiras em TS alcançaram a integração federal ministerial, quando o MS criou, 

em 2007, o Programa Telessaúde Brasil, implantando redes assistenciais em nove estados 

(RIBEIRO FILHO et al., 2008). 

Em 2011, o Programa Nacional Telessaúde Brasil é redefinido pelo MS que amplia 

suas ações e passa a ser denominado de Programa Telessaúde Brasil Redes (PTBR - Redes), 

por meio da Portaria nº 2.546 (BRASIL, 2011a). 

O PTBR - Redes insere-se como estratégia que emprega modernas tecnologias de 

informática e telecomunicação, tais como redes de computadores, telefonia fixa  e móvel, como 

recurso estratégico para otimização do sistema de saúde, uma vez que se utiliza das TICs para 

fins assistenciais, administrativos e educacionais em saúde (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010). 

A TS é considerada importante ferramenta aos profissionais e gestores de saúde para 

melhorar a resolutividade das ações voltadas à população, principalmente na rede de   atenção 
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básica (AB)1. Ressaltam-se alguns deles, como: diminuição do número de encaminhamentos 

para outros serviços de especialidade, em decorrência da maior resolutividade, agilidade em 

casos que necessitam de internação, além de outras intervenções e, ainda, a diminuição dos 

custos com a saúde (BRASIL, 2012b). 

A fim de elucidar o escopo de suas ações, o PTBR - Redes tem por objetivo apoiar a 

consolidação das Redes de Atenção à Saúde ordenadas pela AB no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e disponibiliza aos seus profissionais e trabalhadores os seguintes serviços: 

Teleconsultoria,2  Telediagnóstico,3  Segunda Opinião Formativa4  e Tele-educação5  (BRASIL, 

2011a). 

Vale ressaltar que o número crescente de serviços assistenciais na AB desponta a 

necessidade frequente de qualificação e requalificação dos profissionais envolvidos na rede e, 

nesse contexto, o PTBR - Redes coloca-se como uma proposta assistencial que representa a 

oportunidade de integrar tecnologia, comunicação e ferramentas de Educação Permanente em 

Saúde (EPS) (BRASIL, 2012b). 

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a formulação de 

políticas de ensino orientadas para a transformação das práticas em saúde, com foco para a EPS 

e o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação - TIC (RUAS, 2012, 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2012). 

A tele-educação desponta nesse cenário, sendo definida como um processo dinâmico 

e, atualmente, com o crescente avanço das TICs, constituindo uma possibilidade de atender às 

 
1 Atenção Básica: É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das 

pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da 
Rede de Atenção à Saúde. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos "atenção básica" e 
"atenção primária à saúde", como termos equivalentes (BRASIL, 2012a). 

2 Teleconsultoria: Apoio assistencial com caráter educacional. conforme Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 
2011, é a consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde, por meio 
de instrumentos de telecomunicação, como plataforma e telefone (0800), com o fim de  esclarecer dúvidas sobre 
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho etc. (BRASIL, 2011a) 

3 Telediagnóstico: Definição, segundo Portaria MS nº 2.546, de 27 de outubro de 2011, “Serviço autônomo que 
utiliza as tecnologias de informação e comunicação para apoiar o diagnóstico através de distâncias  geográficas 
e temporais” (BRASIL, 2011a). 

4 Segunda Opinião Formativa: Resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores 
evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das 
teleconsultorias e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS 
(BRASIL, 2011a). 

5 Tele-educação: Definição, segundo Portaria MS nº 2.546, de 27 de outubro de 2011, conferências, aulas e cursos 
ministrados por meio de utilização de tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2011a). 



21 
 

 
 
 

demandas de uma formação do mundo do trabalho, com destaque aos trabalhadores da saúde 

(OLIVEIRA, 2010). 

Assim, a tele-educação, como modalidade da TS, é importante alternativa para 

possibilitar o acesso dos trabalhadores do SUS para a formação e qualificação profissional e 

que são consideradas, atualmente, uma realidade nos serviços públicos. 

Discorre-se, ainda, sobre a tele-educação como uma forma de ensino que possibilita  a 

aprendizagem, por meio de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos 

diversos meios de comunicação (BRASIL, 2012b). 

Por conseguinte, a tele-educação é uma estratégia de Educação Permanente  em Saúde 

(EPS) dos profissionais de saúde e, em decorrência desse processo, possibilita assistência mais 

qualificada e resolutiva. A EPS é uma política em cumprimento ao SUS, com a responsabilidade 

constitucional de ordenar a formação de recursos humanos para a área de saúde (CARNEIRO; 

BRANT, 2013). 

Nesse sentido, Campos (2006) aponta que a formação e a qualificação dos 

profissionais para atuar no setor saúde não podem ser pensadas sem levar em consideração a 

formação que lhes é oferecida na graduação, o que contribui como um dos obstáculos à mudança 

do modelo de atenção do SUS. 

Portanto, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm papel fundamental como 

produtoras do conhecimento e são responsáveis pela formação profissional; assim, uma 

articulação efetiva entre as IES e os serviços de saúde, considerando a necessidade de formação 

de recursos humanos na perspectiva do SUS, torna-se imprescindível. 

Frente ao cenário descrito, a Universidade Católica de Santos - Unisantos vislumbrou 

sua possibilidade de ação, entendendo que sua aproximação com os serviços de saúde poderia 

romper com a dicotomia entre a formação acadêmica e a prática profissional. 

Assim, essa Universidade, a partir do Termo de Cooperação lavrado com PTBR - 

Redes, cria o Núcleo Telessaúde Unisantos, que tem como metas: a) consolidar o histórico de 

sua ação comunitária, ressaltando seu caráter confessional; b) ampliar os espaços de interação 

com a estrutura de saúde regional, consolidando os cursos vinculados à saúde, tanto em nível 

de graduação quanto em pós-graduação; c) contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, 

em parceria com centros de excelência, propiciando melhorias regionais. 
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Destarte, a Unisantos, em parceria com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas  (IER) 

e o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo - Divisão de Controle da 

Tuberculose (CVE TB), iniciou a elaboração de um curso em educação a distância (EaD), 

discorrendo sobre a temática TB, com o propósito de implantá-lo como tele-educação na Região 

Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). 

De imediato, iniciou-se a construção do curso, na perspectiva da EPS, utilizando-se da 

estratégia pedagógica problematizadora para transformação das práticas profissionais e da 

própria organização do trabalho, tomando como base as necessidades de saúde das pessoas e 

das populações. 

Ao término da elaboração do curso, iniciaram-se os contatos com os secretários de 

saúde municipais e seus representantes, visando a apresentar o PTBR - Redes e o Núcleo TS 

UniSantos, em sua estrutura, além do curso em EaD sobre TB. 

Todavia, apenas o Município de Praia Grande, com uma rede mais estruturada, 

principalmente com a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF), manifestou o desejo 

de implantá-lo. 

A escolha desse município justificou-se por apresentar uma rede organizada de equipes 

de ESF e também estar inserido em contexto epidemiológico preocupante em relação ao 

controle da TB. O município de Praia Grande é considerado uma das principais referências na 

RMBS nos serviços e projetos desenvolvidos relativos à ESF, programa federal para gestão da 

atenção básica nos municípios. 

A TB foi eleita, considerando o cenário epidemiológico atual na RMBS, assim como 

o possível impacto para a sociedade. A Baixada Santista apresenta as maiores taxas de 

incidência de TB do Estado de São Paulo. O município de Praia Grande apresentou no ano de 

2013, 219 casos novos de TB, correspondendo a uma taxa de incidência de 76,1 casos por 100 

mil habitantes - hab. (GALESI; FUKASAVA, 2015). 

Enfatiza-se, ainda, que a TB, doença com alto coeficiente de incidência na região, é 

considerada negligenciada e invisível como problema de Saúde Pública, conforme apontado e 

discutido pelo Observatório de TB (OTB)6. A desinformação da população, dos  profissionais 

 
 

 
6 Observatório TB Brasil (OTB): Vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, o Observatório 

TB Brasil visa a contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, o monitoramento de 
políticas públicas e o controle social da TB <http://www.ensp.fiocruz.br/2013>. 
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de saúde e dos gestores públicos em relação à TB e, ainda, o forte estigma social dificultam o 

controle da doença. 

Decorre, pois, que o objeto do presente estudo, ao apontar para a implantação da tele- 

educação em TB, por meio do curso em EaD, remete à reflexão sobre o impacto dessa 

modalidade no cotidiano profissional, assim como sua inserção no cenário regional enquanto 

política pública de saúde. Por conseguinte, esta pesquisa aborda as facilidades e os obstáculos 

para a implementação da TS no Município de Praia Grande, tendo como foco a tele-educação, 

considerando sua potencialidade como ferramenta para a qualificação profissional. 

 

1.1 Ciência, tecnologia e inovação 
 
 

Os avanços na economia mundial, as rápidas mudanças empresariais e a velocidade 

nas informações têm proporcionado importantes mudanças em todos os setores da sociedade 

trazendo à tona uma necessidade urgente de criar e inovar. Aliado a esses fatores, o aumento da 

competitividade tem exigido a aplicação crescente das inovações tecnológicas, gerando cada 

vez mais conhecimento. 

O desenvolvimento social e econômico prima por estratégias inovadoras, pois, como 

afirma Arbix (2010, p. 171): 

 
O conhecimento sempre foi essencial para o desenvolvimento das  sociedades. 
Isso não significa, no entanto, que seu lugar, características e dinâmica sejam 
exatamente os mesmos ao longo da história da humanidade. Há não mais do 
que trinta anos o conhecimento começou a sofrer drásticas mudanças, tanto 
em sua composição como em sua geração, combinação e difusão. Atualmente, 
o conhecimento transformou-se no sistema nervoso central do 
desenvolvimento social e político em todos os cantos do mundo. 

 
Os temas CTIs estão em pauta nos meios de comunicação e nas agendas de governos, 

empresas, agências de fomento a pesquisas e diversas organizações sociais, com forte influência 

no setor saúde. As ciências e inovações tecnológicas devem ser utilizadas com o propósito de 

contribuir para a solução dos diversos agravos à humanidade, contribuindo para uma sociedade 

mais justa e sustentável (LORENZETTI et al., 2012). 

A literatura aponta diversas definições de tecnologias e inovações tecnológicas. De 

acordo com Pires e colaboradores (2012, p. 2): 
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Para muitos, tecnologia é sinônimo de máquina, equipamento e aparelho. Para 
outros, de técnica ou, ainda, de ferramenta. Em uma abordagem mais 
acadêmica, tecnologia compreende saberes constituídos para a geração e 
utilização de produtos, para organização do trabalho e tratamento das relações 
humanas e como atividade reflexiva, o que implica em conhecimento 
científico, aplicado à resolução de problemas. Envolve produtos/“coisas” 
materiais (como produtos simbólicos que satisfaçam necessidades) e “coisas” 
não materiais (processos de trabalho, certos saberes constituídos para a 
geração de produtos e inclusive para organizar as ações humanas, incluindo 
tecnologias de relações de trabalho). 

 

Para Muraro (2009, p. 6): “A inovação tecnológica ‘envolve um processo sociotécnico’ 

que pode ser melhor entendido em uma perspectiva dinâmica, uma vez que qualquer tecnologia 

é determinada por ‘um número complexo de inter relações’ – tanto no nível societal quanto no 

nível das empresas”. 

Para Gadelha (2012), a capacidade de inovação é determinada pelo potencial de 

transformação de conhecimentos em bens e serviços novos ou melhorados em sua qualidade 

e/ou processo produtivo. 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entende-se   por 

TIC: 
 
 
As tecnologias de informação e comunicação – TIC correspondem a todas as 
tecnologias que interferem e perpassam os processos informacionais e 
comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de 
recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das 
funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e 
comunicação dos processos de negócios, dos serviços públicos, da pesquisa 
científica e de ensino e aprendizagem (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010, p. 16). 

 
De acordo com Santos e Carvalho (2009), a construção da sociedade da informação 

responde às rápidas e exponenciais constituições das estruturas de informação do século XX. 

Para uma melhor compreensão deste processo, faz-se necessário uma breve referência histórica, 

quando serão abordadas algumas questões que despontam como essenciais para o entendimento 

da crescente utilização das TICs. 

 
1.1.1 As recentes inovações tecnológicas e o setor da saúde 

 
Recente estudo, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz para a prospecção estratégica 

do sistema de saúde brasileiro para 2030, aponta que: 
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O futuro verá progressos significativos na integração de redes com avanços 
nos critérios de desconcentração e descentralização (com importante 
protagonismo das Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs). A 
reestruturação da rede de saúde se potencializaria por meio da introdução de 
novas tecnologias que permitiriam variações no formato da prestação de 
cuidados (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2012, pp. 281-2). 

 

Pode-se afirmar que, na área da saúde, o desenvolvimento das TICs vem trazendo 

contribuições, tanto na prática profissional quanto no ensino e pesquisa. 

As primeiras publicações a respeito das TICs na saúde surgiram em 1950. A partir dos 

anos de 1960, há registros do uso do termo informatique medicale e da criação de 

departamentos, levando o mesmo nome na França, Bélgica e Holanda. Mas foi somente a partir 

da década de 70 que a especialidade começou a ter maior destaque (CENTRO DE ESTUDOS 

SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 2014). 

Em 1974 aconteceu o primeiro congresso mundial em informática médica em 

Estocolmo, bem como a fundação da International Medical Informatics Association (IMIA), 

contando com a participação de profissionais de diversas áreas que atuavam na saúde. No 

Brasil, as primeiras iniciativas ocorreram na década de 1980 (SABBATINI, 1998; KHOURI, 

2003; BARRETO, 2007). 

A partir dos anos 2000, destaca-se o uso do termo e-Saúde (e-Health). Inicialmente 

utilizado como sinônimo da expressão “informática em saúde”, o conceito retrata a ampliação 

no escopo de atuação das atividades de telemedicina e TS. O conceito foi introduzido por John 

Mitchell para descrever o uso combinado da comunicação eletrônica e tecnologia de informação 

no setor saúde; instala-se, assim, o uso do dado digital – transmitido, armazenado e recuperado 

eletronicamente – para a prática clínica, educacional e administrativa, local ou a distância 

(MITCHELL, 1999). 

Esse movimento internacional ganhou novo impulso com a atuação da OMS que tem 

conclamado seus países membros a implementarem estratégias, bem como dirigirem uma visão 

de e-Saúde em níveis nacional e regional, a partir da definição de um plano de ação que inclua 

o monitoramento regular dos resultados alcançados  (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2012). 

Está em evidência, o incremento de investimentos que visem à evolução de sistemas, 

funcionalidades e aplicações condizentes com as demandas pelos serviços e as tecnologias 

disponíveis.  Ao  mesmo  tempo,  também  é  fundamental  o  investimento  na  formação    de 
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recursos humanos, na definição de competências e habilidades necessárias para que as TICs 

sejam amplamente utilizadas como melhor resultado possível (CENTRO DE ESTUDOS 

SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 2014). 

Ao apontar a utilização do avanço tecnológico pelo setor da saúde, pode-se afirmar 

que o crescimento contínuo dos gastos em saúde, a produção cada vez maior de novas 

tecnologias e as mudanças no perfil epidemiológico das populações ocorridas nas duas  últimas 

décadas têm levado a necessidades diversificadas de atenção (BRASIL, 2011b). 

Os inúmeros avanços alcançados pelo desenvolvimento científico e tecnológico têm, 

obviamente, impactado o setor saúde, cenário indispensável para as ciências e as inovações 

tecnológicas (LORENZETTI et al., 2012). 

A inovação tem sido amplamente discutida e, recentemente, foi inserida no SUS na 

forma de Subsistema Nacional de Inovação em Saúde, parte do Sistema de Inovação. Este é 

constituído por empresas, instituições de ensino, agências de pesquisa e de financiamento, tanto 

públicas quanto privadas (MARTINS; ARTMAN; RIVIEIRA, 2012). 

Ainda nesse contexto, afirma-se: 
 
 

Os atores relevantes para alavancar o processo de inovação nas aplicações 
mobilizadoras de TIC são as universidades, as instituições de Ciência e 
Tecnologia – ICT, as empresas e o governo, que compartilham as diferentes 
etapas do desenvolvimento tecnológico até a produção e comercialização dos 
bens e serviços (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL, 2010, pp. 12-3). 

 

As pesquisas apontam a forte influência da tecnologia na saúde, cujo impacto em suas 

diversas áreas tem apresentado resultados positivos tanto para a produção de conhecimentos, 

como para própria assistência. Os autores contemporâneos demonstram em seus estudos a 

importância desse fenômeno na saúde. 

Lorenzetti e colaboradores (2012) abordam a inovação tecnológica na saúde e definem 

que as tecnologias de atenção à saúde podem incluir medicamentos, equipamentos, 

procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, educacionais e de suporte, programas e 

protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são  prestados 

à população. 

Corrobora Silva, A. (2013) ao afirmar que a inovação em saúde tem conotação ligada,  

em princípio,  à  produção de novos  medicamentos. Entretanto,  em concepção   mais 
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ampla, a inovação abarca todo o processo de implementação de novas ideias, produtos, serviços, 

processos, práticas e políticas. Essa autora ainda complementa que, em uma visão mais 

abrangente da inovação, deve-se incluir aprendizado, construção de competências em diferentes 

níveis de agregação, assim como a pesquisa. 

Todavia, Muraro (2009) refere que o setor saúde tem utilizado frequentemente as 

inovações tecnológicas, principalmente no que diz respeito a materiais e equipamentos, muito 

mais do que as inovações não materiais relacionadas à organização e às relações de trabalho. 

Para Novaes (2006, p. 137): 
 
 

Muitas das tecnologias de processo atualmente incorporadas à atenção à saúde 
passaram a ser objeto de pesquisa e avaliação em sistemas e serviços de saúde. 
Assim, por meio do fortalecimento da base científica da atenção à saúde e da 
produção de evidências [científicas], procura-se contribuir para a 
transformação da atenção à saúde. 

 

O Brasil ainda é altamente dependente dos demais países na área de tecnologias em 

saúde e a identificação deste problema mobilizou a formulação e a implementação de uma 

PNCTIS (BRASIL, 2008). 

Desta forma, o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) lança a PNCTIS que tem 

como um dos seus objetivos: 

 
Contribuir para que o desenvolvimento nacional se faça de modo  sustentável, 
e com apoio na produção de conhecimentos técnicos e científicos ajustados às 
necessidades econômicas, sociais, culturais e políticas do País. [...] Nesse 
mesmo documento, a delimitação do campo da pesquisa em saúde 
fundamenta-se em “conhecimentos, tecnologias e inovações de cuja aplicação 
resulte em melhorias na saúde da população” (BRASIL, 2008, p. 5) e deve ser 
entendida como um “bem da sociedade a ser preservado e desenvolvido por 
ela, sendo garantidos pelo Estado  os meios necessários para tal fim (BRASIL, 
2008, p. 6). 

 

Idealizada durante a 1ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, 

realizada em 1994, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) foi 

finalmente instituída em 2003; entre as principais conquistas alcançadas destacam-se a 

institucionalização da Ciência e Tecnologia (CT) no âmbito do MS e a consolidação deste como 

principal articulador das ações da PNCTIS (BRASIL, 2008). 
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A PNCTIS está inserida na Política Nacional de Saúde, formulada no âmbito do SUS. 

O artigo 200, inciso V, da Constituição Federal estabelece as competências do SUS e, dentre 

elas, inclui o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação. 

Uma PNCTIS, voltada para as necessidades de saúde da população, tem como 

objetivos principais desenvolver e otimizar os processos de produção e absorção de 

conhecimento científico e tecnológico pelos sistemas, serviços e instituições de saúde, centros 

de formação de recursos humanos, empresas do setor produtivo e demais segmentos da 

sociedade (BRASIL, 2008). Nessa perspectiva, entende-se que: 

 

As atividades de ciência, tecnologia e inovação, territorialmente articuladas, 
são concebidas como fundamentais para a redução das desigualdades e para  o 
próprio desenvolvimento nacional. Reforça-se a ideia de que as políticas  de 
desenvolvimento produtivo e tecnológico precisam ser econômica, social e 
ambientalmente sustentáveis, além de aderentes às diferentes realidades 
regionais do país. É necessário que a agenda pública priorize políticas de 
fomento, incentivo e regulação em favor da articulação de atores e regiões 
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2012, p. 237). 

 

A formulação dessa política no Brasil foi fortemente influenciada pelos movimentos 

internacionais que impulsionaram a comunidade nacional a formular políticas públicas de apoio 

à Ciência e Tecnologia em Inovação em Saúde (CTIS). Esse tema firmou-se como prioridade 

política na agenda do MS somente a partir do ano 2000, devido à criação de uma conjuntura 

macropolítica favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico do país e à consolidação 

do SUS (BRASIL, 2008). 

Mello, Bousquat e Demarzo (2012, p. 48) realizaram ampla discussão sobre a 

utilização da CTIS e sua relação na atenção primária e apesar de todos os desafios apontados 

pelos autores para que essa relação seja efetiva, os mesmos reforçam a importância de ampliar 

as discussões sobre essa temática, pois referem que "abdicar deste debate significa sustentar a 

incerteza sobre a “universalidade” da atenção à saúde. 

Conclui-se, portanto, que a utilização da CTIS é um caminho obrigatório para o avanço 

na saúde e, considerando o cenário atual, é imperativo construir alicerces potentes  para garantir 

sua implementação e ampliação. 

No Brasil, o potencial para a utilização das TICs na área da saúde encontra-se em 

crescimento, porém, ainda está aquém de suas necessidades. Este cenário foi constatado   pelo 
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Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (CETIC.BR, 2014)7, 

departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) – braço executivo 

do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) que apresentou os resultados da primeira edição 

da Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Estabelecimentos 

de Saúde no Brasil – TIC Saúde. 

Esse estudo foi realizado em todo o território nacional, para analisar a utilização das 

TICs nos estabelecimentos de saúde e sua apropriação por profissionais de saúde. Apresentou 

como um dos principais resultados o déficit de acesso à Internet com percentual de 20% nos 

estabelecimentos responsáveis pela atenção básica de saúde (CENTRO DE ESTUDOS SOBRE 

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 2014). 

Ainda como resultado desse estudo, constatou-se que médicos e enfermeiros fazem 

uso das TICs. Os números indicam que esses profissionais estão conectados ao universo das 

novas tecnologias digitais; porém, ainda que tenham acesso no domicílio, nem sempre médicos 

e enfermeiros têm à disposição ou utilizam as TICs em seu ambiente de trabalho. Entre os 

médicos, 63% têm acesso a computador no trabalho e 60% à Internet. Entre os enfermeiros, 

72% têm acesso a computador e à Internet. Essas proporções revelam que ainda  é preciso 

promover maior integração das TICs no cotidiano de trabalho desses profissionais. 

A obsolescência dos equipamentos apresenta o mesmo nível de dificuldade para a 

adoção de TIC na opinião de 71% dos médicos e 70% dos enfermeiros 

Como já apontado anteriormente, no setor da saúde, a TIC tem possibilitado avanços 

no uso da informação. Nesse sentido, aponta-se a TS como importante estratégia de apoio ao 

desenvolvimento das ações de saúde no que se refere ao planejamento, à assistência, à pesquisa 

e à educação em saúde (NOVAES; ARAUJO; COUTO, 2006). 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2010, p. 82): 
 
 

A evolução e uso continuado das TICs influenciam na formação, educação e 
na prática adquirida pelos profissionais de saúde. Este fator abre 
oportunidades de colaboração médica em rede e para a prestação de serviços 
a usuários localizados em regiões distantes. Também desta forma favorece a 
Educação Permanente em Saúde dos profissionais de saúde e nos processos 
de pesquisas e avaliações. 

 
7    CETIC.BR: Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação do Núcleo de Informação 

e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), busca gerar insumos para a promoção do princípio da universalidade, 
conforme estabelece o Decálogo para a governança e uso da Internet, do CGI.br. 
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Olivi (2014) destaca a TS como uma potente ferramenta tecnológica que dá suporte 

aos procedimentos ou intervenções, fortalece o trabalho das equipes de saúde, realiza a EPS aos 

profissionais, sendo oferecido por meio da educação a distância e serve como apoio ao 

diagnóstico por intermédio das teleconsultas. 

Considerando os aspectos apontados pela autora, conclui-se, portanto, que a 

Telessaúde - TS é um exemplo de avanço tecnológico que, aliado à prática profissional, 

possibilita o aumento da resolubilidade e, como consequência, impacta positivamente a 

assistência à saúde (OLIVI, 2014). 

Na sequência do estudo será discutida a entrada da telemedicina e TS no cenário 

nacional e na política pública de saúde. 

 

1.2 Telemedicina e telessaúde 
 

A literatura nacional e internacional apresenta diversas definições para o termo 

telemedicina. À medida que avança a utilização das TICs, estas definições também se 

aprimoram no contexto da saúde. 

Ressalte-se que em todas as nomenclaturas utilizadas, evidencia-se a relação entre as 

tecnologias e sua usabilidade no cuidado à saúde, considerando-se, principalmente, a distância 

geográfica (MELO; SILVA, 2006; ALKMIM, 2010, SILVA, A., 2013). 

Há de se considerar que a abrangência do potencial das ações da Telemedicina 

possibilitou o surgimento de outros termos. Ressalte-se que telemedicina, telessaúde e e- Saúde 

são frequentemente citadas em diversos estudos (KHOURI, 2003; MELO; SILVA, 2006). 

Com o propósito de ampliar as discussões que abordam essa temática, apresenta-se a 

seguir um panorama geral sobre as definições e terminologias da telemedicina e telessaúde. 

 
1.2.1 Definições e terminologias 

 
 

A telemedicina no transcorrer de sua história tem sido definida por autores e/ou 

organizações sob diferentes aspectos e formas. Ainda não há consenso sobre a diferença entre 

os termos Telemedicina e Telessaúde (TS), e outros similares, como e-Health, Telecare, e- 

Care,  Mobile  Health.  Em  alguns  casos,  as  ideias  se  sobrepõem  e,  em  outros,  são 
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complementares. Destaca-se que há convergência em seus significados, porém, todos se 

referem ao uso de tecnologias de telecomunicações, informática e recursos interativos para 

realizar atividades e serviços de saúde a distância (WEN, 2008). 

Os termos TS, telemedicina e e-Health são comumente citados na literatura, muitas 

vezes utilizados dentro do mesmo contexto (KHOURI, 2003; MELO; SILVA, 2006). A 

invenção recente dos celulares e da comunicação por satélite permitiu que a Telemedicina se 

tornasse móvel, introduzindo o conceito de m-Health ou saúde móvel (DALA-ALI et al., 2011). 

Para Alkmim (2010), diversos termos e conceitos podem ser encontrados para definir 

telemedicina, TS, e saúde, porém o princípio central é a utilização das TICs na saúde, quando 

os atores envolvidos estão distantes um do outro. Para Taveira (2012), a terminologia e-saúde 

refere-se a todos os tipos de tecnologias da informação e comunicação usadas no suporte de 

atenção à saúde. A nomenclatura e-saúde (e-Health) tem sido adotada oficialmente por 

organizações internacionais (MELO; SILVA, 2006). 

O termo telemedicina foi o primeiro a ser utilizado nas práticas de assistência à  saúde. 

Destaca-se que as principais organizações internacionais como OMS, União Europeia, União 

Internacional de Telecomunicações e Agência Espacial Europeia, utilizam a terminologia e-

Health ou e-Saúde (SANTOS, 2006; GUNDIM, 2009). 

De acordo com a American Telemedicine Association (ATA), a Telemedicina é "o uso 

de informação médica veiculada de um local para outro, por meio de comunicação eletrônica, 

visando à saúde e à educação dos pacientes e do profissional médico, para assim melhorar a 

assistência à saúde". 

Em 1997 a OMS define a telemedicina como: oferta de serviços ligados aos cuidados 

com a saúde. Nos casos em que a distância é um fator crítico, tais serviços são providos por 

profissionais da área de saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação. 

O termo telemedicina restringe-se à Medicina, às atividades dos médicos. A TS é mais 

abrangente, pois inclui todos os profissionais e atividades relacionadas com a saúde: 

enfermagem, odontologia, saúde pública etc. 

A OMS utiliza o termo e-Health para designar a aplicação da telemedicina combinada 

com TS. A Sociedade da Informação da Comissão Europeia define telemedicina 
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como "a entrega de serviços de saúde por meio das TIC, nas situações em que os atores não 

estão no mesmo local".8
 

Para o Conselho Brasileiro de Telemedicina e TS (CBTms), “A Telemedicina consiste 

nas tecnologias que permitem praticar Medicina a distância.” Já o termo Telessaúde tem o 

mesmo princípio, porém é mais abrangente, conforme já apontado, pois inclui todas as outras 

áreas relacionadas com a saúde, como enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia etc. (CONSELHO BRASILEIRO DE TELEMEDICINA E TELESSAÚDE, 

2013). 

A OMS define simplesmente a e-Saúde como “o uso de tecnologias da informação e 

comunicação no setor da saúde” e a considera como uma das áreas de maior crescimento na 

saúde atualmente, por centralizar, em uma só área, o crescimento das ciências da saúde e das 

ciências da informática, informação e telecomunicações (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2012). 

O termo Telessaúde consta como sinônimo de “telemedicina” nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS, 2012), desenvolvido pela Bireme a partir do MeSH - Medical Subject 

Headings da U.S. National Library of Medicine (NLM), com o significado de “oferta dos 

serviços de saúde por telecomunicação remota. Inclui os serviços de consulta e de diagnóstico 

interativos.” 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2010, p. 82): 
 
 

Telemedicina e Telessaúde compreendem a oferta de serviços ligados aos 
cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico; tais 
serviços são prestados por profissionais da área da saúde, usando tecnologias 
de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas 
para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças e a contínua educação 
de prestadores de serviços em saúde, assim como para fins de pesquisas e 
avaliações. 

 
Em decorrência, todas as terminologias apontadas referem-se ao uso de TIC na 

assistência à saúde para indivíduos que se encontram distante geograficamente (KHOURI, 

2003; GUNDIM, 2009; BASHUR, 2009; TAVEIRA, 2012). 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, na Resolução nº 1.643/2002, define-

se TS como: 

 
8   Vide: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/telemedicine>. 
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Uso das modernas tecnologias da informação e comunicação para atividades 
à distância relacionadas à saúde em seus diversos níveis  (primário, secundário 
e terciário), possibilita a interação entre profissionais de saúde ou entre estes 
e seus pacientes, bem como o acesso remoto a recursos de apoio diagnósticos 
ou até mesmo terapêuticos (através da robótica). 

 

Silva (2012) também apresenta o conceito de TS como toda atividade em rede mediada 

por computação que promove o intercâmbio entre pesquisa translacional9 e serviço  de saúde e 

que envolve não só o campo de estudos da cibercultura, mas também o da política pública em 

saúde. 

Silva, Morel e Moraes (2014, p. 9), afirmam que "a telessaúde promove a translação 

de conhecimento entre a pesquisa e os serviços de saúde. Emerge, assim, um conceito mais 

amplo e estruturado no contexto de um sistema de saúde qualificado pelo avanço  tecnológico." 

Esses autores definem TS como uma das práticas e saberes da atenção à saúde que, por 

mediações tecnológicas, se materializa no ecossistema de informações e conhecimento em 

saúde. 

Neste estudo, é utilizado o termo TS pela sua amplitude de ações e pela expansão de 

sua utilização no Brasil. 

Com o propósito de elucidar as modalidades da TS, define-se teleconsultoria como: 
 
 

Teleconsultoria é consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 
profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de 
telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre 
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de 
trabalho [...] (BRASIL, 2012b, p. 36). 

 
Ampliando o conceito de teleconsultoria, de acordo com a Portaria nº 2.546, de 27 de 

outubro de 2014, compreende-se que: 

 
Apoio assistencial com caráter educacional é a consulta registrada e  realizada 
entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde, por meio de 
instrumentos de telecomunicação, como plataforma e telefone (0800), com o 
fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e 
questões relativas ao processo de trabalho etc. (BRASIL,   2015a, 
p. 9) 

 
 
 

9 Pesquisa Translacional em Saúde pode ser definida também como uma pesquisa que surge para diminuir o 
distanciamento entre a produção de inovação e sua aplicabilidade efetiva de intervenção na comunidade 
(SILVA; MOREL; MORAES, 2014). 
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A teleconsultoria permite ampliar a capacidade resolutiva de quem a solicita, pois é 

uma atividade de “apoio assistencial com caráter educacional” (BRASIL, 2012b, p.35). 

Considerando seu potencial de ação, a teleconsultoria poderá auxiliar na resolução da 

demanda do profissional da AB por meio de respostas diretas a dúvidas concretas e melhorar  o 

acesso à Atenção Especializada no SUS, qualificando ou evitando encaminhamentos 

desnecessários com apoio da equipe de teleconsultores (BRASIL, 2015a). 

Logo, a teleconsultoria é uma ferramenta de articulação entre a atenção especializada 

e a AB, possibilitando, assim, uma aproximação entre ambas. Esse diálogo é fundamental  para 

potencializar a resolutividade, permitindo o acesso mais rápido do usuário aos serviços de 

atenção especializada. 

Destaca-se que, em documentos ministeriais recentes, há um detalhamento das 

atividades da teleconsultoria, com o propósito de ampliar essa estratégia e, de fato, atingir seu 

principal objetivo: contribuir para uma assistência resolutiva e de qualidade. 

Ainda na abordagem das ações da TS, define-se Segunda Opinião Formativa (SOF): 
 

Resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas 
melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção 
básica à saúde, a perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a 
partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS 
(BRASIL, 2012b, p.36). 

 

Define-se Telediagnóstico como sendo um "Serviço autônomo que utiliza as 

tecnologias de informação e comunicação para apoiar o diagnóstico através de distâncias 

geográfico e temporal" (BRASIL, 2012b, p.47). 

A introdução de serviços de telediagnóstico na prática clínica é relativamente recente 

no Brasil. A proposta desta ferramenta é de realizar o exame complementar no âmbito da 

atenção primária à saúde e realizar o seu laudo em centros de referência (núcleos de TS e 

serviços colaboradores), sem a necessidade da presença do médico especialista no momento da 

execução do exame. 

No contexto da TS, define-se  tele-educação como: 
 
 

Educação a distância (EAD) ou tele-educação é uma forma de ensino que 
possibilita a aprendizagem, com a mediação humana de recursos didáticos 
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 
informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos 
diversos meios de comunicação. No cenário de Telessaúde, o processo de 
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solicitação e resposta de teleconsultorias, a publicação de Segunda Opinião 
Formativa, webpalestras, cursos a distância, disponibilização de objetos de 
aprendizagem dinâmicos, entre outras atividades, são tipos de tele-educação 
(BRASIL, 2012b, p.47). 

 

A tele-educação, modalidade da TS, propõe que “o potencial de aprendizagem se dará 

de acordo com os interesses individuais e sociais do aluno, de forma mais acentuada que na 

educação presencial”. A literatura aponta como fator primordial para as atividades da tele- 

educação, considerar a necessidade e prioridade dos alunos profissionais, pois o êxito dessa 

modalidade centra-se na motivação dos profissionais em buscar mais informações, partindo  da 

necessidade que emerge de seu cotidiano profissional (BRASIL, 2012b; ALKMIM, 2010). 

A tele-educação, por meio da EaD, é uma ferramenta que possibilita ampliar o 

aprendizado de forma rápida, sem custos com deslocamentos. Essa modalidade, se 

desenvolvida com conteúdo acessível, dinâmico, apresentando as informações com recursos 

diversificados como vídeos, imagens e animações e outras ferramentas de ensino, poderá 

contribuir de forma incisiva na formação dos profissionais. 

No que tange à qualificação profissional, ressaltam-se os estudos de Barbosa, 

Rodrigues e Sampaio (2009), em 2008, quando constataram que apenas 15% dos médicos 

atuantes na ESF brasileira possuíam formação em algum programa de residência médica ligado 

direta ou indiretamente à atenção primária à saúde ou à Saúde Pública. 

Esse cenário evidencia que as iniciativas de tele-educação podem ser fundamentais 

para a qualificação dos profissionais. Novas possibilidades de expansão devem ser 

vislumbradas, considerando seu potencial de alcance com reduzido custo. Portanto, a ampliação 

dessa modalidade poderá, em curto prazo, modificar a práxis dos profissionais, resultando em 

uma assistência de qualidade. 

Na perspectiva de uma compreensão sobre o modus operandi do PTBR - Redes, faz-se 

necessário referir o papel do Núcleo de TS (NT): 

 

Núcleo de Telessaúde (NT), ou serviço de Telessaúde, pode ser caracterizado 
como um serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, com ênfase no caráter 
educativo de suas ações, ao prover apoio assistencial, por meio de 
teleconsultorias e/ou descentralizando a realização de procedimentos 
diagnósticos/terapêuticos (BRASIL, 2012b, p.15). 



36 
 

 
 
 

A maior parte das atividades meio de um Núcleo de TS são ações de campo 

(implantação, acompanhamento e monitoramento/avaliação) e envolvem contato direto com os 

gestores dos três níveis de governo e as equipes de saúde que abrigam os usuários finais, os 

profissionais de atenção primária à saúde e ESF. Porém, especificamente dentro do 

acompanhamento, existe espaço e oportunidade para ações fim como a EPS, por meio da tele- 

educação, no sentido de dar suporte e qualificação para as demais ações de TS (BRASIL, 

2012b). 

No que tange à amplitude de suas ações, a TS facilita o acesso às ações de saúde, 

melhora a resolutividade na AB, realiza o matriciamento e contribui para organização da rede 

de saúde. Destaca-se no escopo de suas ações, a tele-educação como uma importante  estratégia 

para a EPS (BRASIL, 2012b). Considera-se, pois, a tele-educação, por meio da EaD, o foco 

central deste estudo. 

Nas últimas décadas, a EaD ou tele-educação como referida na presente pesquisa tem 

sido amplamente utilizada nas diversas atividades relacionadas ao ensino/aprendizagem em 

todo o mundo. A literatura revela que a busca de informações médicas a distância não é recente 

e constata-se que esta estratégia de comunicação é um fenômeno necessário para a área da saúde 

(SILVA, K., 2013). 

A fim de conhecer a trajetória da telemedicina e da TS, faz-se necessário apontar 

alguns fatos marcantes na construção da sua história, para melhor compreensão da sua 

concepção no presente. 

 

1.2.2 Breve retrospectiva histórica 
 
 

Discorre-se, então, de forma sucinta, sobre os principais acontecimentos históricos que 

tiveram relação com a comunicação em saúde e, nesse sentido, Craig e Patterson (2005) 

consideram que a primeira forma de comunicação em rede abordando a saúde pública tenha 

ocorrido na Idade Média com a utilização de fogueiras para informar sobre o avanço da peste 

bubônica na Europa. 

Melo e Silva (2006), ao apontarem para os diferentes momentos históricos, também 

apresentam diversos exemplos sobre as práticas médicas a distância e se remetem ao século 

XIX,  afirmando  que  o  avanço  dos  serviços  postais  tornaram  as  práticas  médicas    mais 
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utilizadas. Relatam, também, a utilização do telégrafo durante a guerra civil americana como 

fator importante para a história da medicina a distância. 

Essas autoras ressaltam que, nessa época, o telefone passou a ser utilizado nos Estados 

Unidos e na Europa, possibilitando, inclusive, a realização de consultas médicas a longa 

distância, evidenciando as contribuições iniciais da área de comunicação para o 

desenvolvimento das práticas médicas (MELO; SILVA, 2006). 

Desde o início do século XX, os serviços médicos por rádio cresceram de forma 

substancial, objetivando atender aos que viajavam para longas distâncias por via marítima. 

Ainda no século XX, com a difusão da rádio comunicação, houve um aumento do fluxo de 

informações sobre doenças, possibilitando o atendimento de pessoas em locais distantes dos 

grandes centros urbanos (KHOURI, 2003; OLIVEIRA, 2010). 

O desenvolvimento da telemedicina, nesse século, foi muito influenciado pela 

televisão que, na década de 1950, passou a ser utilizada na forma de circuito fechado e para 

comunicação por vídeo, estimulando a prática de transmissão de imagens radiológicas e a 

realização de consultas psiquiátricas a distância nos Estados Unidos da América (EUA) 

(CÁCERES-MÉNDEZ et al., 2011). 

O serviço pioneiro em telerradiologia foi desenvolvido no Canadá em 1957, pelo Dr. 

Albert Jutras, prestando atendimento e suporte às comunidades rurais e de poucos recursos, nos 

EUA (KHOURI, 2003). 

Essa mesma autora realizou vasta revisão de literatura e constatou que, ao longo da 

história, foi possível identificar muitas experiências com a utilização de práticas médicas a 

distância e remete à utilização deste tipo de comunicação desde o início do século XIX com a 

utilização do estetoscópio de Laennec (KHOURI, 2003). 

O rádio teve papel importante na comunicação entre médicos, em frentes de batalha e 

hospitais, durante a primeira e a segunda guerras mundiais. Além disso, por volta de 1930, o 

rádio foi utilizado para comunicação e troca de informações médicas em áreas remotas do 

Alasca e Austrália (BERTHOLD, 2014). 

Outras experiências também foram relatadas como a americana que, em 1950, utilizou 

diagnósticos obtidos a partir de fac-símile. Esses fatos constatam que a telemedicina não é 

recente, pois a busca por uma comunicação a distância rápida é antiga (LIMA et al., 2007). 
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Khouri (2003) define três momentos marcantes na evolução da telemedicina nos 

Estados Unidos, a saber: fase que teve início no final dos anos 50 até meados da década de 60; 

fase compreendida entre a década de 60 e final dos anos 80; fase iniciada nos anos 90 e que 

segue até os dias atuais. 

No final dos anos 50, com a confiabilidade nas telecomunicações e a possibilidade de 

acesso financeiro, os profissionais da área médica começam a considerar a sua utilização. 

Ressalta-se, também nessa fase, a utilização pela National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) das funções da comunicação a distância para monitorar as funções 

fisiológicas de seus astronautas (KHOURI, 2003; CRAIG; PATTERSON, 2005; OLIVEIRA, 

2006; WOOTTON, 2008). 

Em 1964, o National Institute of Mental Health realizou um programa a distância com 

o Hospital de Norfolk com comunicação de 24 horas entre os dois centros por 6 anos. Nessa 

época, outras experiências com a conexão a distância de centros médicos também ocorreram e 

mostraram-se exitosas (CRAIG; PATTERSON, 2005; CÁCERES-MÉNDEZ et al., 2011). 

Ao final dos anos 60, uma nova modalidade de telemedicina passou a ser utilizada 

entre o Hospital Geral de Massachusetts e o aeroporto de Boston, onde viajantes eram atendidos 

por meio de transmissão televisiva, inclusive com consultas a especialistas. Pode-se afirmar que 

a telemedicina nos anos 60 foi pioneira, porém com ações limitadas e ainda sem grande 

credibilidade (KHOURI, 2003; CRAIG; PATTERSON, 2005; MELO; SILVA, 2006; 

OLIVEIRA, 2006; WOOTTON, 2008). 

Em decorrência dos altos custos com a utilização da telemedicina, sua prática só foi 

possível com financiamento federal. Nessa época, a NASA realizou uma parceria com os 

serviços médicos americanos, considerada como um importante avanço para a telemedicina.  A 

visibilidade global deste projeto possibilitou vislumbrar um campo de atuação na área médica. 

Embora esse projeto tenha sido interrompido pelo governo federal americano, não havia 

dúvidas sobre a efetividade da telemedicina e, assim, concluiu-se que as telecomunicações 

podiam ser utilizadas, evitando-se deslocamentos, principalmente em locais de difícil acesso 

(KHOURI, 2003; CÁCERES-MÉNDEZ et al., 2011; LIMA et al., 2007). 

Para Melo e Silva (2006), em decorrência da rápida evolução das tecnologias de 

informação e comunicação na década de 90, a telemedicina destacou-se nesse período, 

simultaneamente aos investimentos na área. Constatou-se, ainda, como os serviços médicos 
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passaram a utilizar com mais frequência as capturas de imagem e transmissão eletrônica. As 

videoconferências começaram a ser realizadas com transmissão de imagens digitais, em 

radiologia e outras áreas. 

A partir dos anos 90, a Telemedicina se tornou uma área científica em ampla expansão, 

considerada a especialidade médica de maior crescimento no mundo (MOSER et al., 2004; 

WEN, 2008). 

Com os grandes avanços nas tecnologias de informação e comunicação, a medicina e 

outras áreas da saúde têm utilizado cada vez mais esta ferramenta, mostrando importantes 

transformações no cenário da saúde, com mudanças que se refletem tanto nas práticas 

profissionais como no ensino e na pesquisa (SOIREFMANN et al., 2008). 

A introdução e o aperfeiçoamento dos sistemas digitais de comunicação, substituindo 

os analógicos, juntamente com a popularização da internet, propiciaram o aumento de 

teleconsultas, e-mails e videoconferências. A invenção recente dos celulares e da comunicação 

por satélite permitiu que a Telemedicina se tornasse móvel, introduzindo o conceito de mHealth 

ou saúde móvel (DALA-ALI et al., 2011). 

No que tange ao cenário mundial, considera-se importante conhecer o processo de 

expansão da telemedicina e TS. Assim, as experiências internacionais da telemedicina devem 

ser resgatadas com o propósito de conhecer seus êxitos e obstáculos, tomando-se como ponto 

de partida para compreender a utilização dessa potente ferramenta tecnológica. 

 

1.2.3 Experiências internacionais 
 
 

No cenário internacional, inúmeras experiências vêm sendo desenvolvidas e, dentre 

elas, destacam-se as ações praticadas na Europa, cuja contribuição tem papel fundamental na 

difusão da telemedicina, sendo considerada a região que mais incorporou este conceito em suas 

ações de saúde. Para Alkmim (2010), este fato provavelmente se deve à unificação europeia. 

Entre as iniciativas de relevância estão: monitoração domiciliar de gestantes e de 

cardíacos (França e Inglaterra); telessocorro para idosos (Itália e Suíça); teleconsulta entre redes 

de hospitais (Holanda, Alemanha, Suécia, Itália) (KHOURI, 2003; ALKMIM, 2010; 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2010). 
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A telemedicina no Canadá também é expressiva, fato que, provavelmente, se deu em 

decorrência de suas necessidades, principalmente relacionadas às suas condições geográficas  e 

climáticas10. A utilização da telemedicina neste país ocorre desde a década de 50 (KHOURI, 

2003; ALKMIM, 2010). 

A seguir, no quadro 1 subsequente, faz-se um resumo das principais organizações 

internacionais sobre telemedicina, mostrando a rápida expansão dessa modalidade  assistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 País que engloba um grande número de cadeias montanhosas e que tem dois milhões de lagos, apresentando um 

ciclo sazonal regular com temperaturas anuais que transitam de 35 graus no verão até 25 graus negativos no 
inverno. Em termos de comunicações, foi o primeiro país a realizar uma chamada telefônica e o primeiro a 
emitir mensagem via rádio. Foi também um canadense que inventou a linguagem JAVA para a criação de páginas 
na internet. Os canadenses criaram, ainda, a comunicação sem fio e o cabo CANTAT 3 que permite a transmissão  
transoceânica  multimídia  de  alta  velocidade  e  capacidade.  Mais  informações  no   endereço: 
<http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/about_a-propos/overview-apercu.aspx?lang=por> .Acesso 
em Jan./2016. 



41 
 

 
 
 

Quadro 1 - Organizações atuantes no mundo para telemedicina e telessaúde 
Organização Sistemas/Projetos/ Produtos/Serviços Website 
AMERICAN A Associação Americana de Telemedicina é o   principal <www.americantelemed.o 
TELEMEDICINE recurso   internacional   e   defensor   da   promoção    da rg> 
ASSOCIATION utilização de avançadas tecnologias médicas remotas  
(ATA). Fundada  em  1993  como  uma  organização  sem     fins  

 lucrativos e com sede em Washington, DC, a adesão à  
 Associação   está  aberta  a  indivíduos,  instituições    de  
 saúde, empresas e outras organizações com interesse  em  
 promover  a  implantação  da  telemedicina  em  todo    o  
 mundo.  

Bosch Healthcare O Health Buddy System da Bosch Healthcare <http://www.bosch- 
 desenvolveu    uma    linha    de    produtos    voltados   à telehealth.com/content/lan 
 telemedicina que serve como interface entre os pacientes guage1/html/55_ENU_XH 
 em  casa  e  os  prestadores  de  cuidados,  facilitando    a TML.aspx > 
 comunicação de dados históricos do paciente e do  apoio  
 de auto-gestão para pacientes com condições crônicas.  

 
Philips Healthcare 

 
A Philips HealthCare é considerada uma das maiores  do 

 
<http://www.healthcare.ph 

 mundo   em   telemedicina   atualmente.   Oferece    uma ilips.com/main/products?li 
 extensa lista de produtos para o monitoramento    remoto nk_origin=global_en_HC 
 de  inúmeras  doenças  crônicas,  cirurgias  à    distância, %3Amain%3Aheaderhealt 
 gestão hospitalar, diagnóstico etc. hcare%3Ahome_main> 

 
Cardiocom 

 
A  Cardiocom  é   uma   solução   tecnológica   voltado à 

 
<http://www.cardiocom.co 

 telemedicina que consiste em um sistema de m/> 
 telemonitoramento   para   planos   de   saúde,  hospitais,  
 grupos de saúde em casa, médicos e pacientes  

 
Honeywell 

 
A  Honeywell  é  considerada  hoje,  uma  das  líderes no 

 
<https://buildingsolutions. 

 mercado de telemedicina. Desenvolve e fornece soluções honeywell.com/Cultures/e 
 de sistema integrado, concebidas especificamente para  a n- 
 gestão de serviços de saúde, visando a redução de custos US/ServicesSolutions/Sec 
 de operação, sem prejuízo uritySolutions/Healthcare/ 
 pessoal e conforto do paciente. Default.htm> 

 
WHO  –  World Health 

 
A OMS – Organização Mundial de Saúde é a  autoridade 

 
<http://www.who.int/en/ 

Organization. de direção e coordenação de saúde dentro do sistema das http://www.emro.who.int/ 
(OMS) Nações Unidas. his/ehealth/AboutEhealth. 

 É responsável  por fornecer a  liderança em matéria     de htm> 
 saúde  global,  a  definição  da  agenda  de  pesquisa   em  
 saúde, estabelecer normas e padrões, articulando  opções  
 políticas baseadas em evidências, fornecer apoio  técnico  
 aos países e acompanhar e avaliar as tendências de saúde  

Associação para o A  ADT   (Portugal)   promove   o   desenvolvimento  de <http://www.cidadevirtual. 
Desenvolvimento da Plataformas Telemáticas e de Aplicações de pt/adt/> 
Telemedicina (ADT) Telemedicina em Portugal.  

Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2010. 
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Isto posto, conclui-se que a telemedicina, hoje, se apresenta com inúmeras 

experiências de sucesso pelo mundo, sendo que, em alguns países, mostra-se mais avançada do 

que em outros, que ainda se encontram no início de sua implantação. Constata-se que, nos países 

industrializados, especialmente os EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido, as ações de 

telemedicina intensificaram-se, apresentando grande crescimento nos últimos anos. 

As experiências internacionais mostram impactos positivos na saúde com a 

implantação da telemedicina e apontam para uma crescente ampliação dessa modalidade. 

Considerando-se o impacto dessas experiências mundiais, faz-se necessário conhecer 

o processo de expansão da telemedicina no território nacional, assim como sua inserção no 

cenário das políticas públicas de saúde. 

 

1.2.4 A telemedicina e a telessaúde no Brasil 
 
 

Para Alkmim (2010), o Brasil segue a tendência mundial no desenvolvimento da TS  

e constata-se, nos últimos anos, a ampliação dos investimentos por parte do governo brasileiro 

com desenvolvimento e implementação de projetos em níveis nacional, estadual e municipal 

Kouri (2003) afirma que as experiências efetivas de telemedicina e TS tiveram início 

na década de 90 e ocorreram, tanto no âmbito público como no privado, com o envolvimento 

também de algumas universidades. Essa mesma autora refere que, em 1983, a criação do Núcleo 

de Informática em Biomédica – NIB – pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

possibilitou desenvolver, em 1997, o Hospital Virtual com links para especialidades médicas, 

biblioteca e acesso a casos clínicos, oferecendo cursos e capacitação  a distância. 

Diversos autores versam sobre o histórico da utilização da telemedicina no Brasil e 

remetem ao início de 1994, com a criação de um serviço de TELECARDIO, realizado por uma 

empresa especializada em eletrocardiogramas a distância. 

Em 1995, o Instituto do Coração –InCor – implanta o serviço de eletrocardiograma 

ECG-Fax, pelo qual os ECGs eram enviados aos especialistas do InCor para sua avaliação. 

Nesse cenário, houve a criação do serviço de ECG-home pelo InCor e, em 1997, a criação do 

Hospital Virtual Brasileiro pela Unicamp (SABBATINI, 1998; KHOURI, 2003; 

CAVALCANTE, MESSINA, ALVES, 2008). 
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Ainda na perspectiva histórica, a rede de Hospitais Sarah Kubitschek realizava 

videoconferências com o propósito de discutir casos clínicos. Na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – USP –, em 1998, surge a disciplina de Telemedicina. Nessa mesma 

época, o hospital Sírio Libanês inaugura a sala de Tele-Conferência e a Universidade Federal 

de São Paulo – Unifesp – cria o laboratório de Telemedicina. Houve também a disponibilização 

de dados pelo MS por meio do Departamento de Informática do SUS (Datasus). E, assim, a 

partir dos anos 2000, a telemedicina teve sua ampliação pelo país (KHOURI, 2003; MELO; 

SILVA, 2006). 

Para Taveira (2012), as primeiras iniciativas de TS começaram em  2003, coordenadas 

pelo Departamento de Saúde da cidade de Belo Horizonte e pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Nesse mesmo ano, destaca-se a criação da Rede Núcleo de TS da Universidade 

Federal de Pernambuco (Nutes UFPE), financiado pelo MS. 

Destaca-se que, embora a efetivação da Telemedicina tenha ocorrido na segunda 

metade da década de 90, 2005 e 2006 consideram-se os anos do primeiro marco com o 

lançamento da Telemedicina como demanda induzida no Edital de 2005 do Programa 

“Institutos do Milênio”. Este Edital veio demonstrar que o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entendia que a Telemedicina era uma área 

estratégica de pesquisa e que necessitava ser incentivada nas instituições universitárias (WEN, 

2008). 

Para esse autor, no mesmo ano, foi aprovado o Projeto de Telemedicina “Estação 

Digital Médica” (EDM-Milênio), que contou com um consórcio formado por nove  instituições 

para ampliar e consolidar a Telemedicina no Brasil, mediante: a) desenvolvimento de ambientes 

de tutoração eletrônica e ambulatórios virtuais; b) estabelecimento de diversas parcerias; c) 

promoção de treinamento nas instituições e em órgãos governamentais como o MS; e d) ações 

de fomento para a criação de novos núcleos (WEN, 2008). 

Nesse período, surgiu o Projeto de Telemática e Telemedicina em apoio à atenção 

primária à saúde no Brasil, por solicitação do MS, do Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEGES/SGTES), de 

dezembro de 2005 a maio de 2006 (CAMPOS et al., 2006, WEN, 2008). 

Nessa época, foram formados nove Núcleos de TS: Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS; Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; Universidade de São 

Paulo - USP; Universidade Federal do Rio de Janeiro - UERJ; - UFMG; Universidade 



44 
 

 
 
 

Federal de Goiás - UFG; Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; Universidade Federal 

do Ceará - UFC; Universidade Estadual do Amazonas - UEA (quatro foram instituições 

integrantes do Projeto de Telemedicina do Milênio – USP, UFMG, UEA e UFRGS). 

Além das citadas, bem como as demais também já indicadas, foram pioneiras para a 

implantação de 900 pontos remotos de atenção primária, nos quais foram aplicados diversos 

aspectos acadêmicos e tecnológicos do Projeto de Telemedicina “Estação Digital Médica” 

(RIBEIRO FILHO et al., 2008). 

Esse cenário despertou o interesse e a perspectiva do MS em utilizar recursos da 

Telemedicina para promover a melhoria da qualificação dos profissionais de saúde em AB, com 

o objetivo de oferecer melhor qualidade de serviço para a população, por meio da Tele- 

educação Interativa, da Segunda Opinião Especializada Formativa, da modernização dos 

recursos educacionais e de uma Biblioteca Virtual em Saúde (BRASIL, 2012b). 

Várias ações também foram implementadas pelo MS, como a constituição, em 2006, 

da Comissão Permanente de TS, em portaria publicada em 16 de março de 2006, com 

representantes de diversas instituições, órgãos e universidades. Houve também a criação do 

Comitê Executivo de TS, em portaria publicada em 11 de agosto de 2006, para coordenar e 

acompanhar o projeto e incentivar os trabalhos integrados entre os diversos núcleos  (SIMÕES, 

et al., 2013). 

Para esse mesmo autor, ainda em outubro de 2006 houve a assinatura do Protocolo  de 

Intenções entre os MS, MCT e da Educação, que viabilizou a aplicação da RNP (Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa), visando a interligar 32 pontos para fins de Telemedicina e TS (SIMÕES, 

et al., 2013). 

Ocorreu também a formalização do Programa Nacional de Telessaúde (Portaria 

35º/2007 no “Diário Oficial da União” (DOU), em 4 de janeiro de 2007). A implementação do 

Programa se inicia em 2007, com o Projeto Piloto em apoio à AB com a meta de qualificar, 

aproximadamente, 2.700 equipes da ESF em todo o território nacional (BRASIL, 2007a). 

Ressalte-se que o início da Rede Universitária de Telemedicina (Rute) da RNP foi 

considerado um marco da tele-educação brasileira. Este projeto teve por objetivo interligar vinte 

Hospitais Universitários do país, por intermédio da rede avançada da RNP, para 

desenvolvimento de atividades de Telemedicina. Acrescente-se, ainda, a consolidação do 

CBTms (Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde), a constituição da Comissão 

Permanente  de  TS  do  MS  e  da  Constituição  do  Comitê  Executivo  de  TS  do  MS  para 
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coordenação e acompanhamento do Projeto de Telemática e Telemedicina em Apoio à  

atenção primária à saúde (CAMPOS et al., 2006). 

Com o propósito de possibilitar melhor compreensão sobre as políticas e ações da 

administração pública e dos marcos regulatórios da Telessaúde, considera-se oportuno 

apresentar as principais portarias do PTBR e o PTBR - Redes. 

Em 2010, a Portaria GM/MS nº 402/ de 24 de fevereiro de 2010 revoga a Portaria nº 

35 GM/MS e institui, em âmbito nacional, o Programa Telessaúde Brasil com o objetivo de 

qualificar, ampliar a resolutividade e fortalecer a ESF (BRASIL, 2010b). 

Em 2011, a Portaria GM/MS nº 2.546 de 27 de outubro de 2011 redefine e amplia o 

Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Telessaúde Brasil - Redes 

e revoga a Portaria GM/MS nº 402 de 24 de fevereiro de 2010. Esse programa tem por objetivo 

apoiar a consolidação das Redes de Atenção à Saúde, ordenadas pela Atenção Básica no âmbito 

do SUS (BRASIL, 2010b; BRASIL, 2011a; SIMÕES et al., 2013). 

A Portaria GM/MS nº 2554, publicada no dia 28 de outubro de 2011, introduz, no 

Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, o componente de informatização 

e integração da PTBR - Redes (BRASIL, 2011c). 

Com o objetivo de estimular e ampliar a utilização da TS pelas equipes de AB, o MS 

publicou, na edição de 30 de dezembro de 2014 do DOU portaria GM/MS nº 2.859 que  institui 

o incentivo financeiro de custeio destinado aos núcleos de TS do PTBR - Redes na AB 

(BRASIL, 2014a). 

O Manual Instrutivo de Custeio dos Núcleos de TS, lançado em 2015, tem como 

objetivo apresentar componentes e orientações necessárias para custeio e forma de 

monitoramento dos indicadores previstos na portaria. Visa, também, a subsidiar núcleos de TS, 

gestores e trabalhadores no uso da TS como ferramenta para a qualificação do cuidado na AB 

e melhoria do acesso à Atenção Especializada no SUS (BRASIL, 2015a). 

Destaca-se, também como normatização do referido manual, a regulação da assistência 

à saúde, a qual tem sua função definida como: 

Ordenar o acesso às ações e aos serviços de saúde, em especial, a alocação 
prioritária de consultas médicas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
aos pacientes com maior risco, necessidade e/ou indicação clínica oriundos 
dos diversos serviços de saúde. A regulação deve ser entendida como 
tecnologia de gestão, com suas aplicações específicas no âmbito do cuidado, 
dos serviços e do sistema de saúde, e com suas dimensões de regulação do 
acesso e microrregulação (BRASIL, 2015a, p. 11). 
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Constata-se, por meio dos diversos documentos ministeriais recentemente publicados, 

que o PTBR - Redes busca cada vez mais expandir suas ações, assim como organizar sua rede 

de atenção à saúde. A exemplo disso, a partir de 2012, o programa passou  a disponibilizar 

teleconsultoria por telefone e suporte aos médicos da AB participantes dos Programas Mais 

Médicos para o Brasil, Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ), bem como às equipes do Programa Melhor em Casa, sempre com o 

objetivo de facilitar o acesso à informação e agilizar a tomada de decisão, auxiliando a resolver 

problemas de saúde e dúvidas clínicas, sem a necessidade de agendamento prévio (BRASIL, 

2015a). 

Esta modalidade assistencial tem-se expandido no Brasil, conforme apontado pelo MS; 

em 2015, a TS estava em funcionamento em 23 estados. Reunindo cerca de 6.000 pontos de 

TS, instalados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 2.600 municípios e 50.000 

profissionais de equipes de AB/ESF com possibilidade de acesso aos serviços de TS (BRASIL, 

2015a). 

A Figura1 apresenta o processo de expansão da TS no Brasil, apontando que existem 

46 Núcleos Telessaúde implantados. Desde que foi criado, o Programa Telessaúde Brasil Redes 

já realizou em torno de 239 mil teleconsultorias, 2,1 milhões de telediagnósticos e mais de 1,5 

milhão de participações em atividades de tele-educação (BRASIL, 2015a). 

Figura 1 - Mapa situacional da implantação dos Núcleos de Telessaúde no Brasil 

Fonte: SGTES-SAS/MS, 2015. 
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Com vistas a ampliar a cobertura das ações da TS, assim como organizar o escopo de 

suas ações, evidenciam-se cada vez mais a elaboração de documentos e portarias ministeriais  

a fim de descrever detalhadamente os componentes administrativos, assistenciais e 

educacionais necessários para a implantação da Telessaúde. 

O PTBR - Redes, sob a coordenação do MS, tem como parceiros o Ministério da 

Educação (MEC), coordenando a participação das universidades; o Ministério das 

Comunicações (MinC); o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (Bireme) e o centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde  (OPAS); a 

Fundação Oswaldo Cruz; o Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa e da Rede Universitária de Telemedicina (ALBUQUERQUE, 2013). 

Ressalte-se que a modalidade mais difundida nos núcleos de telessaúde é a tele- 

educação, sendo que, para melhor compreensão dessa modalidade, a seguir será apresentado de 

que forma essa nova ferramenta se incorporou nas metodologias de educação e  sua inserção 

como instrumento para a qualificação profissional. 

 

1.3 A tele-educação 

 
Ao iniciar a discussão sobre tele-educação, faz-se necessário abordar algumas 

reflexões sobre EaD, pois que, desde seu surgimento, há inúmeros questionamentos quanto a 

sua definição. Ao longo dos anos, os estudos mostraram os diversos conceitos desta modalidade 

de ensino que se utiliza de novos mecanismos tecnológicos em sua trajetória histórica (VIDAL; 

MAIA, 2010). 

A priori, considera-se essencial diferenciar os termos educação e ensino a   distância. 

De acordo com LANDIM (1997, p.10): 
 
 

O termo ENSINO está mais ligado às atividades de treinamento, 
adestramento, instrução. Já o termo EDUCAÇÃO refere-se à prática educativa 
e ao processo ensino-aprendizagem que leva o aluno a aprender a aprender, a 
saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar ativamente de 
seu próprio conhecimento. 
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Considerando a definição de Landim (1997), este estudo se pauta pelo processo de 

educação a distância, referindo-se a diversos autores que se dedicaram a conceituar esta 

modalidade específica de relacionamento não presencial e nem mesmo sincrônico. 

Para Restrepo (2001): 

 
A educação a distância ou teleducação (sic) costuma-se considerar o sistema 
de insumos e processos que visam levar o ensino a uma população 
geograficamente dispersa, portanto, através de uma relação não-presente. É 
bom notar que se utiliza o termo ensino em vez de educação (RESTREPO, 
2001, p. 9-10). 

 

Aretio (2001, p. 26) afirma: 
 
 

A educação a distância é uma estratégia para operacionalizar os princípios e 
fins da EPS e aberta, de tal modo que qualquer pessoa, independente de tempo, 
espaço, possa converter-se em sujeito protagonista de sua própria 
aprendizagem. 

 

Nessa mesma linha, caminha a concepção da Organização das Nações Unidas para a 

Educação a Ciência e a Cultura (Unesco), ao definir a educação sem fronteiras como “um 

ambiente de ensino aberto, flexível, adaptado as diversas necessidades de aprendizagem e 

facilmente acessível para todos, em distintas situações” (Unesco, s/d, p. 1) e que busca  superar 

obstáculos relacionados ao espaço, tempo, idade e circunstâncias. 

Para Vidal e Maia (2010, p. 12): 
 
 

A educação a distância apresenta características específicas, rompendo com  a 
concepção de presencialidade no processo de ensino-aprendizagem. Para a 
EAD, o ato pedagógico não é mais centrado na figura do professor e não parte 
mais do pressuposto de que a aprendizagem só acontece a partir de  uma aula 
realizada com a presença deste e do aluno. 

 

No Brasil, o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 regulamenta o Art. 80 da 

Lei 9. 394 que estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e propõe: 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
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A EaD é uma nova concepção na educação e contribui para o desenvolvimento da 

competência continuada dos profissionais por meio da cooperação, participação, 

responsabilidade, capacidade decisória estruturais e conjunturais que favoreceram a 

implantação de políticas, sistemas e programas de EAD, impulsionando o seu crescimento, 

como os aspectos político-social, econômico, pedagógico e tecnológico (MACÊDO; 

ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2014). 

Há de se ter claro nas diversas definições apontadas, que a EaD representa uma 

mudança de paradigma, uma vez que a relação ensino-aprendizagem não mais se restringe ao 

contato presencial do aluno com professor. 

Destaca-se que a utilização das tecnologias digitais reforça a EaD, com espaços 

virtuais de interação entre professor e aluno. Neste contexto, Vidal e Maia (2010, p. 13) 

apontam que: 

A nova perspectiva aberta pelas tecnologias digitais fortalece o enfoque 
central da EAD, que se baseia na premissa de que a educação deve ser 
construída por intermédio de uma ação colaborativa, obtida pela sinergia entre 
alunos, professores e tutores que passam a reconstruir virtualmente espaços 
reais de interação. 

 

Nunes (2009) refere que a educação a distância é uma metodologia utilizada há muito 

tempo e que pode ter como um dos marcos de seu surgimento a invenção da imprensa no século 

XV por Johannes Guttenberg, na Alemanha. 

Na perspectiva da EaD, observam-se os avanços da lei como, por exemplo, o decreto 

nº 5.800, de 8 de junho de 2006, que cria o Sistema Universidade Aberta do Brasil- UAB,  com 

o objetivo de instituir um amplo sistema nacional de educação superior a distância, priorizando 

a formação de professores e gestores da educação. O acesso a modelos diferenciados como 

Universidades Corporativas, Teletrabalho, TS e outros sinalizam para um cenário otimista na 

utilização da metodologia EaD. 

 

1.3.1 A Tele-educação aplicada à saúde 
 
 

A capacitação é uma das estratégias mais usadas para enfrentar os problemas 
de desenvolvimento dos serviços de saúde. Grande parte do esforço para 
alcançar a aprendizagem ocorre por meio da capacitação, isto é, de ações 
intencionais e planejadas que têm como missão fortalecer conhecimentos, 
habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica das organizações não oferece 
por outros meios, pelo menos em escala suficiente (DAVINI, 2009, p. 39). 
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A educação é um processo dinâmico e, com o crescente avanço das TICs, se constitui 

como uma possibilidade de atender às demandas de uma formação do mundo do trabalho,  com 

destaque para os trabalhadores da saúde. Nesse contexto, diversas tecnologias interativas de 

apoio podem ser utilizadas, tanto para a educação presencial como para a tele-educação ou EaD. 

Carneiro e Brant (2013) ressaltam que a educação é fundamental para atualização  dos 

conhecimentos, sobretudo na saúde. Com demandas em constante processo de transformação, 

faz-se necessária a utilização de ferramentas tecnológicas que permitam o desenvolvimento 

humano com maior facilidade e rapidez e, portanto, recursos interativos como a tele-educação 

são uma importante estratégia para alcançar esse objetivo. 

Nessa perspectiva, apontam Santos (2006) e Khouri (2003) que a tele-educação, 

modalidade da TS, é importante alternativa para possibilitar o acesso dos trabalhadores do SUS 

para a capacitação contínua e qualificação profissional. 

Para Oliveira (2006), a EaD é como um novo agir na educação; pode vir a contribuir 

para o desenvolvimento da competência continuada dos profissionais por meio da cooperação, 

participação, responsabilidade, capacidade decisória e de intervenção. 

Diversos autores versam sobre a tele-educação e apontam seus benefícios no que se 

refere a uma importante ferramenta para a capacitação profissional, dentre os pontos de 

destaque estão: 

a) existir a possibilidade de acessar os materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), de qualquer computador e horário com a possibilidade de acessá-lo do local  que 

o profissional puder; 

b) ter suporte teórico-pedagógico; 

c) possibilitar maior integração entre setores institucionais e intersetoriais, como as 

universidades, serviços de saúde e gestão; 

d) contribuir para a maior resolubilidade dos problemas de saúde; 

e) possibilitar maior inclusão digital dos profissionais; 

f) ser considerada uma ferramenta estratégica para troca de experiências entre os 

profissionais, por meio da discussão de casos (Web clínicas e Teleconferências), 

reduzindo a angústia e a solidão dos profissionais (ANDRADE, 2011; NOVAES et al., 

2012; SILVA, A., 2013; SILVA, K., 2013; ANDRADE, 2013; GODOY; 

GUIMARÃES; ASSIS, 2014). 
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A formação e a qualificação profissional para atuar no setor saúde constituem uma 

questão complexa que necessita ser trazida ao debate na perspectiva de política pública. Pautado 

nessa premissa, o documento ministerial sobre a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS), realizado pelo DEGES, da SGTES, do MS, aborda as responsabilidades das 

três esferas de gestão do SUS, relativas à gestão da Educação na Saúde (BRASIL, 2009). 

Este documento fundamentou-se no artigo 200, da Constituição Federal de 1988, em 

seu inciso III, que atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na área da saúde 

(BRASIL, 2010c). 

As diretrizes que dispõem sobre a implantação da PNEPS estão descritas na portaria 

GM-MS. 1.996, de 2007 (BRASIL, 2007b), em substituição à portaria n. 198/04 (BRASIL, 

2004) e define todas as normativas para a sua organização e efetivação, instituindo novas 

diretrizes e adequando-se ao regulamento do Pacto pela Saúde.11
 

Essa portaria aponta a necessidade de uma condução regional da PNEPS que se dará 

por meio dos Colegiados de Gestão Regional (CGR), com a participação da Comissão de 

Integração Ensino Serviço (CIES). Deverá ser constituído, ainda, o Plano de Ação Regional 

para a EPS em Saúde (PAREPS) que servirá de norteador para as atividades da CIES na 

construção e implementação de ações e intervenções na área de educação na saúde  em resposta 

às necessidades do serviço (BRASIL, 2007b). 

Os gestores devem, de forma equânime, legitimar a EPS e as mudanças que deverão 

ocorrer com a educação formal para atender as necessidades do SUS. Segundo a proposta, a 

formulação e promoção das políticas de EPS em saúde são de responsabilidade compartilhada 

entre as três esferas gestoras do SUS. A integração do processo de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos com a política de EPS ficaria sob a responsabilidade dos 

gestores federal, estadual e municipal, com elementos pertinentes a cada esfera (BRASIL, 

2007b). 

Ainda na perspectiva da política de EPS, em 2008, foi editada a Portaria 1.082, que 

instituiu o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), para o fomento a 

grupos de aprendizagem tutorial nas práticas do    SUS. Caracteriza-se como instrumento para 
 

11 Pacto pela Saúde: Em 2006, um conjunto de reformas institucionais do SUS foram pactuadas entre as três esferas 
de gestão (União, Estados e Municípios), gerando o Pacto pela Saúde. Esse documento responsabiliza os 
gestores do SUS a assumirem o compromisso de priorizar ações que apresentem impacto fundamental na 
melhoria da situação de saúde da população brasileira (BRASIL, 2006). 
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viabilizar programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço e iniciação ao trabalho, 

dirigido aos profissionais e aos estudantes da área da saúde, de acordo com as necessidades do 

SUS (BRASIL, 2008). 

A construção da PNEPS deve ser pautada em propostas de transformação das práxis 

profissionais, mediante a problematização do processo de trabalho (MACÊDO; 

ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2014). 

Para melhor compreensão conceitual sobre EPS, faz-se necessário uma diferenciação 

entre as definições de educação continuada que representa uma continuidade do modelo escolar 

ou acadêmico, centralizado na atualização de conhecimentos, geralmente disciplinar, e o 

enfoque da EPS que, ao contrário, representa uma importante mudança na concepção e nas 

práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços (BRASIL, 2009; PEDUZZI et al., 2009). 

Reforçam Ceccim e Ferla (2008) que o enfoque da EPS apoia-se no conceito de ‘ensino 

problematizador’, considerando que a produção de conhecimento ocorre no cotidiano das 

instituições de saúde, tendo como base os problemas vivenciados pelos diferentes atores 

(profissionais, gestores, usuários). 

É fato que todas as normativas ministeriais e interministeriais reforçam as políticas  de 

educação profissional em saúde, prioritariamente para os trabalhadores do SUS, na perspectiva 

de transformação de suas práticas e da própria organização do trabalho, tomando como base as 

necessidades de saúde das pessoas e das populações (OLIVEIRA, 2010). 

Destaque-se que, somente após a elaboração da PNEPS, houve o direcionamento do 

SUS para a organização de estratégias e políticas voltadas para a adequação da formação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de saúde da população e ao 

desenvolvimento do SUS (BRASIL, 2007b). 

Nesse sentido, ressaltem-se as ações conjuntas dos MS e da Educação, com 

investimentos cada vez mais expressivos em ações e programas com o propósito de fortalecer 

as ações para qualificação dos profissionais de saúde, com incentivo ao uso das TICs, como 

ferramentas de apoio a implementação da PNEPS. 

 

1.3.2 A Política Nacional de Educação Permanente 

 
A Política de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) se configura como 
estratégia fundamental adotada no Brasil para desenvolvimento humano para 
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o Sistema Único de Saúde. Em sua configuração, caracterizada pela 
intersetorialidade entre os campos da educação e da saúde, a PNEPS possui 
desafios inerentes às contradições dos modelos de atenção à saúde que 
coabitam, mas é um poderoso instrumento de capacitação e qualificação, 
propondo aproximação entre o conhecimento e a prática dos profissionais da 
saúde (RIBEIRO et al., 2013, p.1). 

 
A EPS é uma estratégia essencial para o desenvolvimento das competências 

profissionais e, nesse sentido, as TICs podem potencializar a EPS (TAVEIRA, 2012). 

Acrescenta Araújo (2012) que: 

 

Como prática de ensino-aprendizagem, a EPS parte da realidade vivenciada 
no dia-a-dia dos serviços de saúde e têm como pressupostos as experiências 
anteriores dos atores envolvidos (aprendizagem significativa). Apoia-se no 
“ensino problematizador”, no qual se identificam os problemas e/ou 
necessidades do trabalho para a produção de conhecimentos e de propostas de 
soluções, capazes de gerar as mudanças (ARAÚJO, 2012, p.19). 

 

A EPS é uma política em cumprimento às determinações do SUS, com a 

responsabilidade constitucional de ordenar a formação de recursos humanos para a área de 

saúde e de incrementar, na sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico, 

visando ao fortalecimento do SUS (BRASIL, 2007b). 

Nesse contexto, o SUS tem assumido papel ativo na reorientação das estratégias e 

modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva e também tem sido capaz 

de provocar importantes repercussões nas estratégias e modos de ensinar seus trabalhadores 

(CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

A formação profissional na perspectiva do SUS exige mudanças no perfil desses 

profissionais; é preciso uma atuação que permeie todas as dimensões que envolvem o indivíduo. 

Olivi (2014) aponta para a necessidade de mudanças na educação, possibilitando  ao acadêmico 

da área de saúde e aos profissionais já atuantes na área, um olhar mais crítico e reflexivo sobre 

as suas práticas, ao compreender que o fazer em saúde envolve a integralidade do ser humano. 

Evidencia-se que essa questão advém da dissonância entre as necessidades do SUS e 

a formação profissional nas universidades e pode ser considerada como mais um obstáculo para 

o desenvolvimento do sistema de saúde. 

Nessa perspectiva, as IES têm um papel fundamental como produtoras do 

conhecimento  e  são  responsáveis  pela  formação  profissional.  Portanto,  uma    articulação 
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efetiva entre as IES e os serviços de saúde, considerando a necessidade de formação de recursos 

humanos singulares, torna-se imprescindível (OLIVI, 2014). 

Na tentativa de se adequar às necessidades do mercado e às rápidas transformações 

ocorridas na sociedade, houve uma expressiva mudança paradigmática nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para as profissões da área da saúde; porém, ainda está longe de atender 

às demandas da realidade (PORTO; GARRAFA, 2011). 

Essa assertiva também é confirmada por Ribeiro e colaboradores (2013) que apontam 

como cenário das aprendizagens as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Saúde, em preceitos éticos, processos de trabalho, habilidades, espaços de atuação e 

metodologias, objetivando vivências em espaços reais de prática, possibilitadas pela integração 

ensino-serviço. 

Considerando esses aspectos, sobretudo quando dizem respeito à formação 

profissional, é premente a necessidade de integração entre os setores de formação profissional 

- a universidade - e todos os gestores e atores do processo de produção do cuidado como espaço 

concreto em que as mudanças podem acontecer mutuamente, influenciando, retroalimentando-

se e trazendo novos sentidos às suas práticas (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

É necessário ampliar as discussões com esta temática para evitar capacitações 

centradas em cursos acadêmicos de enfoque cognitivo, distante dos problemas contextuais, 

como o paradigma da Educação Continuada. Enfatiza-se, então, o enfoque da EPS 

comprometida com a transformação das práticas e das equipes de saúde (BRASIL, 2009). 

Destacam-se, pois, os diversos estudos que trazem à discussão o distanciamento entre 

a formação profissional e a prática nos serviços de saúde, aspectos apontados por Fonseca e 

Junqueira (2014, p. 154): "existe um descompasso entre a formação de recursos humanos e as 

necessidades dos serviços de saúde", confirmado por Almeida Filho (2013, p. 06), "ao apontar 

a dissonância entre a missão do SUS e o sistema de ensino superior". 

Essa constatação é também apontada por Macedo, Albuquerque e Medeiros (2014) 

que versam sobre a desconexão entre as necessidades do SUS e as propostas educacionais das 

universidades, fato considerado como entrave, que deve ser equacionado. Para as autoras (2014, 

p. 382), “as instituições de ensino superior tendem a promover a desarticulação entre a produção 

de conhecimento e o ambiente de trabalho”. 

Com o propósito de dirimir a dicotomia entre a teoria e a prática, o MS tem   apoiado 
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as IES que manifestam interesse em participar da adequação da formação profissional para 

atender às necessidades da população brasileira, procurando favorecer a geração de 

profissionais com perfis mais ajustados às perspectivas do SUS (OLIVI, 2014). 

Logo, o PTBR - Redes pode ser mais uma das possibilidades de participação e 

aproximação da IES com o SUS, contribuindo para a formação profissional com novo  enfoque 

paradigmático pedagógico. É uma estratégia que deve ser utilizada para a capacitação 

permanente, na perspectiva pedagógica de formação voltada para a prática reflexiva e crítica. 

A TS, enquanto técnica, visa a aperfeiçoar os processos de trabalho em saúde, mediante 

um gerenciamento refletido criticamente por meio da EPS, permitindo qualificação de alcance 

nacional com baixo custo e elevada eficiência, contribuindo para a organização dos serviços, 

agregando-se a possibilidade de ser realizado na modalidade EaD ou tele-educação, evitando 

deslocamento físico desses profissionais, que podem realizá-la no local de trabalho (SILVA, 

K., 2013). 

Enfatiza-se que a TS é uma das estratégias integrantes da PNEPS e constitui uma  rede 

que interliga gestores da saúde, instituições formadoras e serviços de saúde do SUS 

Diante dessa conjuntura, o presente estudo aborda o processo de implementação da 

TS, com ênfase na tele-educação, sob o enfoque da EPS. Considera-se que esse processo 

possibilitou a efetiva aproximação entre a IES e o serviço de saúde do SUS. 

 

1.4 O processo de implantação da tele-educação 
 

 
Embora a trajetória da construção do núcleo TS Unisantos deva ser descrita 

detalhadamente, impõe-se, no que diz respeito direto à temática do curso, uma breve 

contextualização sobre o cenário epidemiológico da TB em âmbito internacional, nacional e 

regional para melhor compreensão da escolha deste tema. 

 

1.4.1 Uma preliminar: o cenário epidemiológico da tuberculose no mundo 
 
 

No cenário internacional, a TB é considerada grave problema de saúde pública. Esta 

doença pode refletir o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, sendo 

considerada a segunda causa de morte por doença infecciosa em todo o mundo, depois do 



56 
 

 
 
 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 

As últimas estimativas foram de 9,0 milhões de novos casos de TB em 2013 e 1,5 

milhões de mortes por TB (1,1 milhão entre as pessoas HIV negativas e 0,4 milhões entre 

pessoas HIV positivas). Embora a maioria dos casos de TB e mortes ocorra em homens, o peso 

da doença entre as mulheres é também elevado. Em 2013 havia uma estimativa de 3,3 milhões 

de casos e 510.000 mortes por TB entre mulheres, bem como um número estimado de 

550.000 casos e 80.000 mortes entre crianças. Esses dados são inaceitáveis, considerando-se 

que a maioria das mortes poderia ser evitada se as pessoas tivessem acesso aos cuidados de 

saúde para diagnóstico e tratamento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 

No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) firmou um compromisso 

entre os países para o combate à extrema pobreza e a outros males da sociedade. Esta promessa  

acabou  se  concretizando  na  parceria  Stop  TB  Partnership12,  mediante  os   oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que deverão ser alcançados até 2015 

(UNITED NATIONS [UN], 2013). 

Reconhecendo a dimensão do problema, as metas globais para redução da carga da TB 

foram definidas no contexto dos ODM e pelo Stop TB Partnership, um movimento global 

composto por mais de 1200 organizações que trabalham em conjunto para eliminar a TB  como 

problema de saúde pública e, em última instância, para garantir um mundo livre de Tuberculose 

(UNITED NATIONS [UN], 2013). 

A meta estabelecida dentro do ODM é parar e reverter a incidência da TB até 2015. 

Os indicadores do ODM para medir o progresso no controle da TB são a taxa de incidência, a 

taxa de prevalência, a taxa de mortalidade e a proporção de casos que são detectados e curados 

em programas de Tratamento Diretamente Observado (TDO) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). 

A Stop TB Partnership também estabeleceu dois alvos adicionais: reduzir para metade 

as taxas de prevalência de TB e de morte até 2015, em comparação com os níveis de 1990, 

abrindo, assim, o caminho para a eliminação da TB (definido como menos de um   caso 

 
 

 
12 A Parceria Stop TB foi criada em 1998. Seu objetivo era e é atingir a meta de eliminar a TB como problema  de 

saúde pública e, em última instância, para obter um mundo livre de TB . Stop TB compreende uma rede de 
organizações internacionais, países, doadores dos setores público e privado, organizações governamentais e não 
governamentais e indivíduos que tenham manifestado interesse em trabalhar em conjunto para alcançar esse 
objetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 



57 
 

 
 
 

da doença TB por um milhão de hab. por ano) em 2050 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). 

Houve um consenso entre os países membros da ODM, para um novo plano de  ações, 

no sentido de pensar em novas estratégias para após 2015, cujo objetivo mais abrangente é 

acabar com a epidemia mundial de TB até 2035, com metas globais para uma redução de 95% 

do número de mortes e a redução de casos em 2035 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2015). 

A OMS estabeleceu metas desafiadoras para os países em sua estratégia pós-2015, 

definindo como visão de futuro “Um mundo livre da TB: zero mortes, adoecimento e sofrimento 

causados pela doença”. 

A Stop TB Partnership lançou o tema “Alcançando os três milhões de casos não 

detectados: rastrear, tratar e curar a todos”. A mobilização visa a marcar o compromisso político 

e social em busca da eliminação da TB como um problema de Saúde Pública. 

Para a OMS, é fundamental fornecer cuidado específico ao paciente, buscar sistemas 

e políticas que facilitem os trabalhos de prevenção e cuidado médico e avançar com pesquisas 

e inovações necessárias para acabar com a epidemia. 

 

1.4.2 O cenário epidemiológico da tuberculose no Brasil 
 
 

O Brasil faz parte do grupo dos 22 países de alta carga priorizados pela OMS que 

concentram 80% dos casos de TB no mundo, ocupando a 16ª posição em número absoluto de 

casos. No país, no período de 2005 a 2014, foram diagnosticados, em média, 73 mil casos novos 

de TB por ano e, em 2013, ocorreram 4.577 óbitos (BRASIL, 2015b). 

Do total de casos novos diagnosticados em 2013, 85,7% apresentaram a  forma clínica 

pulmonar e, destes, 65,2% eram bacilíferos (BRASIL, 2014b). 

Em 2014, foram diagnosticados 67.966 casos novos de TB. Ao longo dos anos, 

observa-se redução do coeficiente de incidência, passando de 41,5/100 mil hab. em 2005 para 

33,5 por 100 mil hab. em 2014, o que corresponde a uma redução média de 2,3% ao ano nesse 

período. Apesar da redução do coeficiente de incidência da TB, ainda restam desafios para a 

redução do número de casos da doença, visto que o Brasil ainda registra cerca de 73 mil casos 

novos por ano (BRASIL, 2015b). 
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Ressalte-se a heterogeneidade encontrada nas diversas regiões brasileiras, com 

coeficientes de incidência variando de 7,9 a 99,3/100 mil hab., apontando a grande disparidade 

entre as capitais brasileiras. Além disso, foram inseridos indicadores sobre a TB na 

Programação das Ações de Vigilância em Saúde (Prog-VS) e no Programa de Qualidade e 

Acesso às Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), bem como questões que contemplam a 

TB no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ- 

AB) (BRASIL, 2014b). 

A articulação dos departamentos de AB e de Vigilância em Saúde vem sendo reforçada 

com vistas ao combate à TB, mediante a incorporação de novas tecnologias como, por exemplo, 

no esquema de tratamento e, mais recentemente, por intermédio da implantação do teste rápido 

molecular para o diagnóstico de TB (BRASIL, 2014b). 

Deve-se enfatizar a intenção de repasse financeiro aos Fundos de Saúde dos 

municípios com elevada incidência para o fortalecimento de ações de combate à doença 

(BRASIL, 2014b). 

No que diz respeito ao tratamento para os casos novos de TB multirresistentes, 

observa-se que o elevado número de óbitos e de abandonos evidencia que ainda são grandes os 

desafios para o controle da TB resistente (BRASIL, 2015b). 

O estado de São Paulo notifica cerca de 20 mil casos de tuberculose ao ano e cerca  de 

800 óbitos, tendo a tuberculose como principal causa. Observou-se um declínio da 

morbimortalidade nos últimos anos, sendo que em 2014 a taxa de incidência foi de 37,4 casos 

por 100 mil hab. A distribuição dos casos não é homogênea no estado; as maiores taxas de 

incidência encontram-se na RMBS (78,7 casos por 100 mil hab. no ano de 2014) e as menores 

no interior do estado. O estado de São Paulo, ainda não atingiu a meta de cura proposta pela 

OMS, qual seja de 85% de cura e menos de 5% de abandono (GALESI; FUKASAVA, 2015). 

 

1.4.3 O cenário da tuberculose no município de Praia Grande 
 
 

No ano de 2013, no município de Praia Grande, foram notificados 219 casos novos de 

TB, correspondendo a uma taxa de incidência de 76,1 casos por 100 mil hab., dados fornecidos 

em 24/06/2015, pela CVE - Divisão de Controle da Tuberculose (SÃO PAULO, 2015). 
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Ressalte-se que o diagnóstico precoce é uma ação fundamental para o controle da 

doença; portanto, é fundamental sensibilizar os profissionais de saúde principalmente da AB. 

Considera-se que a AB tenha papel importante para o diagnóstico e o acompanhamento do 

paciente com TB até a cura. Isso se deve em decorrência da proximidade com o usuário, 

possibilitando a construção de vínculo de afetividade e confiança (BRASIL, 2014b). 

Todos os aspectos apontados mostram que a TB se encontra ainda em um cenário 

epidemiológico preocupante na RMBS, com destaque ao município de Praia Grande, fato que 

justificou a opção do Núcleo Telessaúde da Unisantos a ministrar um curso em EaD com essa 

temática, como se expõe a seguir. 

 

1.4.4 O Núcleo Telessaúde Unisantos 
 
 

A Universidade Católica de Santos compreende que o PTBR - Redes, na modalidade 

da tele-educação, foco da atuação desta Instituição, configura-se como uma das estratégias 

integrantes da política de EPS. Nesta perspectiva, considera-se essa nova ferramenta um 

processo educativo interativo que coloca o cotidiano do trabalho e da formação em saúde como 

uma possibilidade de construir espaços coletivos para reflexão e mudanças, vislumbrando fazer 

parte desta nova proposta paradigmática em educação. 

A Unisantos tem como eixo norteador que a aproximação com os serviços de saúde é 

uma questão primordial e poderá romper com a dicotomia entre a formação acadêmica e a 

prática profissional (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

Destaca-se que, do ponto de vista interno, a referida universidade também vislumbra 

a possibilidade de agregar novas práticas acadêmicas com ações integradoras, articulando a 

graduação e a pós-graduação tanto no stricto sensu como no lato sensu. 

Assim, o Magnífico Reitor assina, em 2012, o Termo de Cooperação lavrado com 

PTBR – Redes, por meio do Núcleo Telessaúde, São Paulo, Universidade de São Paulo - USP, 

na época, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Chao Lung Wen. 

Para compor o Núcleo TS UniSantos, foram convocados docentes de diversas áreas, 

incluindo a comunicação e compondo uma equipe multidisciplinar para a implementação das 

ações, conforme portarias ministeriais. 
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A partir de então, esse núcleo estruturante passou a reunir-se frequentemente com o 

propósito de elaborar o projeto de trabalho, na perspectiva do PTBR - Redes, tomando também 

como premissa as experiências exitosas de outras universidades. 

Para uma melhor compreensão desse novo programa ministerial, o núcleo estruturante 

debruçou-se em vasta literatura nacional e internacional, com o propósito de definir a proposta 

de trabalho e, assim, pautados em uma fundamentação teórica mais consistente e sempre com 

a preocupação de atender às necessidades da região, traçou-se uma linha temática para a 

condução das futuras ações. 

Destarte, o Núcleo de TS UniSantos define sua missão como: participar do 

desenvolvimento contínuo dos profissionais de saúde das redes municipais do setor da saúde 

na RMBS, utilizando-se da infraestrutura de informática e de telecomunicação, tais como 

biblioteca virtual, videoconferência, canais públicos de televisão, vídeo streaming e chats.  Seu 

escopo principal é o de dar suporte às redes municipais de saúde, com foco na AB. 

Enfatiza-se que, para esse processo, houve a participação do IER. Após sucessivas 

aproximações e discussões, manifestou-se o interesse de oficializar esta parceria quando, por 

meio de um convênio assinado em 2013, as instituições Unisantos e IER tornaram-se 

conveniadas. 

Ainda com o propósito de estruturar as ações do Núcleo TS Unisantos, iniciou-se um 

estudo sobre o perfil epidemiológico da região, incluindo os nove municípios que compõem a 

RMBS, identificando-se importantes agravos à saúde. 

A partir dessa constatação e com um diagnóstico mais preciso da situação da saúde da 

população, foram, então, selecionados os agravos mais preocupantes nesse cenário 

epidemiológico, a saber: Dengue, Tuberculose - TB e Mortalidade Infantil. 

A escolha da temática a ser desenvolvida como um curso de capacitação aos preceitos 

da EPS se deu em decorrência de alguns aspectos, a saber: primeiro, a parceria com o IER 

possibilitou uma expertise mais focada nas doenças infecciosas e o segundo foi o agravo de 

maior destaque, considerando sua incidência quando comparado ao cenário epidemiológico do 

Estado. 

A temática sobre TB foi escolhida para a elaboração do primeiro produto da TS, na 

modalidade da tele-educação, realizado pelo Núcleo TS Unisantos. A despeito da temática 

pontuada, a Coordenadora do Programa Estadual de TB do Centro Vigilância Epidemiológica 
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do Estado de São Paulo - Divisão de Controle da Tuberculose foi convidada a fazer parte das 

discussões. 

Iniciou-se, então, diálogo entre a Universidade, o IER e o CVE TB, instituições que 

reuniram todo o conhecimento teórico-prático na perspectiva de realizar um curso que  pudesse 

contemplar uma estratégia dinâmica em seu formato e que, de fato, contribuísse para a mudança 

da práxis dos profissionais para poder, assim, melhorar o cenário da TB na região. 

Nessa realidade, em que o Núcleo TS Unisantos se ancorou, dialogando com os 

diversos atores sociais, todos detinham expertise na área temática escolhida e eram 

comprometidos com a melhoria da saúde pública. 

 

1.4.5 A implantação da tele-educação em tuberculose no município de Praia Grande 
 
 

Considerando que o município de Praia Grande foi piloto na implantação do curso  em 

EaD sobre TB, faz-se necessário conhecer suas características, assim como o cenário da AB na 

região. 

O município de Praia Grande integra os nove municípios da RMBS composto por 

Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe ( conforme 

Figura 2 subsequente), que são as subdivisões oficiais da RMB, criada pela  Lei Complementar 

Estadual de São Paulo n° 815, de 30 de julho de 1996. 

Este município está situado no litoral sul da cidade de São Paulo, apresentando área 

territorial de 147,065 km² e densidade demográfica de 1.781,87 hab/km² (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010 - IBGE). 

Segundo dados do IBGE (2010), Praia Grande possuía, nessa data, um total de 125 

estabelecimentos de Saúde, sendo 32 estabelecimentos do SUS. 

Desde o início de 2013, o município intensificou o investimento no setor de AB,  porta 

de entrada do sistema de saúde. A iniciativa é um conjunto de ações planejadas para o triênio 

2014-2016. 
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Figura 2 - Mapa da Região Metropolitana da Baixada Santista 

Fonte: Agência Metropolitana da Baixada Santista. 
 

 
No que tange à implantação das equipes de saúde da família, o município de Praia 

Grande apresenta a seguinte cobertura de atenção (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Teto, credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários 
de  Saúde  e  Saúde  da  Família  -  Unidade  Geográfica:  Município  -   Praia 

  Grande/SP Competência: março de 2015  

 
 

Fonte: Adaptada do MS/SAS/DAB e IBGE. 
 
 

Constata-se, de acordo com os dados do MS, que a ESF tem uma cobertura de 70,93%, 

conforme demonstrado na tabela acima. 

Esse cenário evidencia uma acelerada expansão do PSF nos últimos anos, destacando-

se na região, pois esse ritmo de implantação não foi comum em outros municípios da RMBS. 

Conclui-se que o município de Praia Grande realizou amplo investimento na ESF e 
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na Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), devido ao grande contingente de 

pessoas dependentes do SUS. 

A AB em Praia Grande vem sendo priorizada desde 1998, quando ocorreu a 

implantação da EACS. Em 2001, a ESF foi implantada inicialmente com três equipes e quinze 

agentes comunitários de saúde; porém, em curto espaço de tempo, houve uma mudança nessa 

realidade, com a crescente expansão do referido programa, diferenciando-se, assim, dos demais 

municípios da RMBS e do Estado de São Paulo (LOPES; BOUSQUAT, 2011). 

Dados recentes registram que o município de Praia Grande possui 21 unidades de 

saúde da família (Usafa) e 4 unidades básicas de saúde (UBS). O número de profissionais de 

saúde da atenção básica é de aproximadamente 416 agentes comunitários de saúde (ACS),  13 

auxiliares de consultórios dentários (ACD), 112 auxiliares de enfermagem, 12 dentistas, 56 

enfermeiros e 61 médicos. Totalizando 670 profissionais da AB.13
 

Verifica-se, portanto, o crescente investimento na atenção básica no município, o que 

possibilita uma melhor cobertura de saúde e a consolidação da ESF como forma prioritária para 

reorganização da atenção básica. 

As normativas ministeriais apontam para a AB como: principal porta de entrada e 

centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde além de estar ancorada nos 

princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e  da participação 

social, respondendo, próximo às residências dos usuários, à maioria das necessidades de saúde 

com agilidade e qualidade e de modo acolhedor e humanizado. Por conseguinte, acredita-se que 

a população possa ter garantido o seu direito à saúde com qualidade e resolutividade (BRASIL, 

2012b). 

Entretanto, para o alcance dessas normativas, faz-se necessário o compromisso dos 

gestores e o investimento na qualificação dos profissionais que prestam assistência à população. 

Nesse contexto, o PTBR - Redes traz em seu escopo de ações a possibilidade de atingir as metas 

propostas pela AB, promovendo uma assistência resolutiva. 

No que tange à qualificação profissional, propusera-se a realização da tele-educação, 

considerando o preocupante panorama epidemiológico dessa doença no município de Praia 

Grande. 

 
 

13  <http:/www.praiagrande.sp.gov.br/administração/saudefamilia>. Acesso em Out./2015. 
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Partiu-se da premissa de que a elaboração de um curso em EaD não deve ser pautada 

em aulas produzidas para o ensino presencial, porquanto não se resume em simples 

transferência de conteúdos do papel para o computador. Ao contrário, essa proposta de EaD, 

foi elaborada com conteúdos dinâmicos e interativos (CASTRO FILHO et al., 2009; MAIA; 

MATTAR, 2007; POSSARI; NEDER, 2009). 

Considerando estes aspectos, denomina-se de tele-educação interativa, o que 

pressupõe interatividade na execução das ações propostas pelo curso. 

 
1.5 Justificativa 

 
A justificativa desse estudo considera a importância desse tema Telessaúde como 

estratégia para o fortalecimento da Atenção Básica, assim como, a expansão dessa  modalidade 

assistencial incorporando as TICs em saúde, constatado pelo crescente investimento dos 

Ministérios da Saúde e da Educação. 

Nessa perspectiva, a tele-educação interativa como uma das estratégias da TS, tema 

central dessa pesquisa, é considerada fundamental para qualificação dos profissionais de  saúde 

e, também, como ferramenta de apoio à Política Nacional de Educação Permanente. 

Outro aspecto a ser apontado como justificativa para o estudo centra-se no fato de não 

haver pesquisas com o tema telessaúde e/ou tele-educação na RMBS. Portanto, produções 

científicas que explorem essa temática, poderão contribuir para uma análise crítica e reflexiva 

sobre o processo de implementação da TS, como política pública na região, assim como servir 

de subsídio aos gestores para a tomada de decisões. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

 
2.1 Geral: 

Analisar a implantação da tele-educação interativa sobre TB, como ferramenta da TS 

no Município de Praia Grande. 

 

2.2 Específicos: 

a) caracterizar a utilização da tele-educação interativa em TB pelos profissionais de saúde; 

b) identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas pelos profissionais no uso da 

ferramenta; 

c) verificar o impacto da tele-educação interativa no cotidiano de trabalho dos profissionais 

de saúde; 

d) analisar a inserção da TS como política pública no Município de Praia Grande. 
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3 MÉTODO 
 
 

 
Este tema apresenta o tipo e o campo de estudo, os sujeitos, a coleta e a análise dos 

dados, bem como as considerações bioéticas utilizadas para a realização deste estudo. 

A etapa inicial da pesquisa foi a elaboração de um curso em EaD sobre TB,  utilizando 

para sua implantação a estratégia da tele-educação interativa. Este curso foi  baseado na 

aplicação de uma estratégia educacional interativa por meio da educação a distância. O estudo 

visou à concepção, estruturação, aplicação e análise de um curso em EaD sobre TB, voltado 

para a capacitação de profissionais que atuam nas unidades de saúde do município de Praia 

Grande. 

Para analisar a implantação da tele-educação interativa sobre TB, como ferramenta  da 

TS no Município de Praia Grande, assim como, a percepção dos gestores em relação à inserção 

do TS como política pública, optou-se pela pesquisa descritiva exploratória com abordagem 

predominantemente qualitativa. Foi também realizada a análise descritiva das variáveis do 

estudo (CALEGARI-JACQUES, 2003). 

A opção metodológica qualitativa justifica-se em função de seu direcionamento ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os sujeitos fazem a respeito de como vivem, constroem suas 

individualidades, sentem e pensam, além de desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 

relativos a grupos particulares, propiciando a construção de novas abordagens, revisão e criação 

de novos conceitos e categorias durante a investigação. 

Para Minayo (2004), a abordagem qualitativa se caracteriza pela empiria e pela 

sistematização progressiva de conhecimento até o entendimento lógico interno do grupo ou do 

processo de estudo. 

A pesquisa exploratória descritiva é flexível, de modo que quaisquer aspectos relativos 

ao fato estudado têm importância. "Grande parte das pesquisas dessa modalidade pressupõe 

levantamento bibliográfico, documental e entrevista e/ou questionário, envolvendo pessoas que 

tiveram alguma experiência com o problema" (OLIVEIRA, 2010, p. 68). 

Para Gil (1999), a pesquisa descritiva adota como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno. 
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A pesquisa qualitativa é de uma abordagem naturalista, interpretativa, o que significa 

que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender ou 

interpretar os fenômenos e os significados que as pessoas a eles conferem. 

Alguns autores referem que a abordagem qualitativa é uma atividade delimitada que 

localiza o observador no mundo; são práticas que transformam o mundo em uma série de 

representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as 

gravações e os lembretes (DENZIN; LINCOLN, 2010). 

Nessa perspectiva, estas abordagens contemplam os objetivos propostos para o estudo, 

os quais se pretende alcançar, mediante a investigação junto aos sujeitos da pesquisa que 

constituem a população em estudo. 

 

3.1 Planejamento do curso 

 
O planejamento do curso incluiu a constituição dos profissionais da saúde que 

participaram da elaboração do curso, assim como, os professores responsáveis pela 

operacionalização do EaD. Nesta fase, também foi idealizada a estruturação pedagógica. Os 

conteúdos científicos foram definidos pelo grupo de professores do Núcleo Telessaúde 

Unisantos. 

 

3.1.1 Estruturação pedagógica 
 

Para a estruturação do curso foi necessário realizar revisão da literatura para o 

embasamento científico, assim como, a estruturação dos assuntos, correlacionando-os com a 

prática profissional. 

Iniciou-se esse processo com a construção da ementa, público alvo, definição dos 

objetivos, estratégias do curso e a certificação aos profissionais de saúde (conforme Apêndice 

A). 

No que diz respeito à estruturação dos eixos temáticos (conteúdo programático), o 

curso intitulado: Capacitação em TB: controle e prevenção foi estruturado da seguinte forma: 

o conteúdo foi dividido em três módulos: 

a) Contexto e Diagnóstico; 

b) Terapêutica e Prevenção; 

c) Redes de Referência e Sistemas de Informação. 
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O conteúdo programático do curso e a produção de textos científicos para o apoio 

teórico foram elaborados por esta pesquisadora e revisados por um médico infectologista 

(conforme Apêndice B). 

A ancoragem teórica para a realização do curso, assim como, para a elaboração dos 

textos de apoio foi o Manual de Recomendações para Controle da TB no Brasil - MS - 2011.14
 

 
3.2 Desenvolvimento do curso 

 
Considerando que a proposta seria um curso de curta duração, para a capacitação dos 

profissionais de saúde em serviço, a carga horária se constituiu de 30 horas divididas em 10 

semanas (3h/semana), compondo três módulos com atividades interativas – vídeos, chats, 

documentos impressos, fóruns. O curso foi previsto para um período de três semanas para cada 

módulo. 

Para o início do curso foi estipulado um mínimo de dez e um máximo de trinta vagas. 

O número máximo de vagas foi definido de forma a assegurar o acompanhamento 

individualizado dos alunos pelos tutores do curso. 

A duração prevista para o curso foi de 2 meses e 2 semanas, com carga horária 

equivalente a 30 horas, divididas em módulos. 

Os critérios de avaliação foram compostos da seguinte forma: 

a) acesso obrigatório e participação em 85% da carga horária, no mínimo, considerando 

todos os módulos; 

b) conclusão das tarefas complementares exigidas no curso; 

c) nota igual ou superior a sete (7,0) em cada módulo; 

d) nota final igual ou superior a sete (7,0). 

Ao final, os tutores enviaram aos participantes do curso um caso clínico que, após ser 

discutido e avaliado, constituiu elemento obrigatório para obtenção da certificação da conclusão 

do curso. 

 
 

 
14 Manual de Recomendações para Controle da TB no Brasil - 2011: O Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose – PNCT conta com um Comitê Técnico Assessor – CTA, instituído na Portaria da Secretaria de 
Vigilância em Saúde – SVS nº 62, de 29 de abril de 2008. É composto por pessoas de reconhecido saber nas 
diversas áreas afins quanto ao controle da tuberculose, representantes de vários segmentos e instituições 
parceiras. Em outubro de 2008, o PNCT solicitou a parceria do CTA para proceder à revisão das recomendações 
vigentes no País para o controle da tuberculose – TB (BRASIL, 2011d). 
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3.2.1 Estruturação dos ambientes de aprendizagem 
 

Para a elaboração do curso na modalidade não presencial foi necessária a construção 

de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), essencial para possibilitar as interações entre 

os participantes. Diversos recursos foram concebidos para tornar o curso interativo como: lista 

de discussão, vídeos, chats e fóruns. 

Elaborou-se toda a formatação do curso como o layout das páginas de acesso que 

foram hospedadas no servidor Moodle. 

Para maiores esclarecimentos, Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância 

baseada em software livre. É um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos), acessível por 

meio de domínio da Internet. Estas páginas apresentam os elementos visualizáveis do curso e 

as ferramentas interativas do AVA. 

Os textos foram estruturados em tópicos. A lista de discussão foi incorporada como 

recurso para promover a interação entre os participantes de forma assincrônica de acordo com 

as seguintes condições: participação obrigatória dos alunos de acordo com prazo pré- 

estabelecido no início de cada módulo e mediação dos debates pelos professores tutores. 

Com vistas a realizar um curso em EaD, de conteúdo acessível, com a apresentação 

das informações e de fácil compreensão, foram utilizados recursos como vídeos e imagens, de 

forma que pudessem desenvolver as ferramentas de ensino. 

Considerando esses aspectos, pensou-se, como estratégia pedagógica, em uma 

abordagem multidisciplinar, da qual pudesse emergir do seu contexto questões do cotidiano 

profissional. 

Partindo dessa premissa e baseando-se na expertise teórico-prática na área da TB, 

diversos profissionais de saúde da região e do Estado foram convidados a participar das 

filmagens para a elaboração dos vídeos. 

Ainda nessa perspectiva, também foram realizadas filmagens em diversas  instituições 

de saúde de São Paulo, como CVE, IER e o Centro de Saúde Escola da Barra Funda, criando 

situações problematizadoras que refletissem as questões da prática profissional. 

Ressalte-se que toda a assessoria técnica para as filmagens e a edição dos vídeos foi 

realizada com o apoio do departamento de produções audiovisuais da Unisantos. Todos os 
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contatos com os profissionais que participaram do curso foram realizados pela pesquisadora, 

que também acompanhou todo o processo de filmagens e edição dos vídeos. 

Os participantes (alunos) contaram com a tutoria dos professores do Núcleo TS 

Unisantos. 

E, assim, findou-se o primeiro semestre de 2013, com o curso por tele-educação 

interativa sobre TB, concretizando então o primeiro produto do Núcleo TS Unisantos. 

 

3.2.2 Dinâmica do curso 
 
 

Em se tratando de um projeto de capacitação profissional destinado aos trabalhadores 

do SUS, faz-se necessário ser aprovado na CIES, por meio do Plano Regional para EPS e do 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), instância gestora responsável pela EPS na 

região e espaço oficial para a discussão de projetos nesta linha de ação. 

A Unisantos já se fazia representar com assento nas reuniões da CIES e também como 

componente do NEPS, fato esse que possibilitou à Universidade apresentar a proposta do 

Núcleo TS Unisantos, assim como o curso de Capacitação em TB: controle e prevenção para 

todos os representantes dos municípios da região. 

 
3.2.3 Coordenação do curso 

 
A coordenação do curso e a tutoria dos alunos foram realizadas pela pesquisadora e 

pelos participantes do Núcleo Telessaúde Unisantos. 

Os aspectos administrativos (controle da frequência dos alunos e atribuição  das notas) 

e educacionais (acompanhamento das tarefas, proposta de leitura de artigos científicos  e 

incentivos para a participação dos fóruns de discussão) foram acompanhados pelos integrantes 

do Núcleo Telessaúde Unisantos. 

As ações desenvolvidas pelos tutores objetivaram estimular a participação do  alunado 

na realização das tarefas e, assim, possibilitar a transformação de seu cotidiano profissional. 

Durante o curso, as recentes atualidades sobre TB foram comunicadas e oferecidas 

para conhecimento dos alunos por meio de links, artigos e publicações ministeriais. 
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3.3 Procedimentos de avaliação 
 

Ao término de cada módulo, solicitou-se uma atividade interativa, estruturada com 

fóruns de debates, questionários, elaboração de textos ou estudos de casos. Esta atividade 

permitiu ao aluno transpor questões teóricas para a prática, possibilitando uma reflexão crítica 

de sua práxis profissional. 

Todas as atividades realizadas foram discutidas e respondidas pelos tutores aos alunos 

do curso. À medida que as atividades foram cumpridas, de acordo com tempo determinado, 

avaliou-se o desempenho do aluno. 

Para aprovação foi necessária a obtenção de média igual ou superior a sete em todos 

os módulos. 

Ao final do curso, os alunos que executaram todas as atividades solicitadas receberam 

certificação. 

Após a finalização do curso foram realizadas algumas reuniões clínicas de 

apresentação e discussão de casos com os participantes aprovados no curso para fixação do 

conhecimento. 

 
3.4 A população estudada 

 
A população do estudo foi constituída de 30 profissionais de saúde, entre dentistas, 

enfermeiros e médicos, lotados na atenção básica à saúde do município de Praia Grande, 

conforme demonstrado na Figura 3 a seguir. 

 
Figura 3 - Distribuição de profissionais das Unidades de Saúde inscritos para o EaD de 

acordo com a categoria profissional 
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Considerando o caráter pioneiro do curso em relação à implantação da telessaúde/tele-

educação na RMBS, foram também entrevistados, quatro gestores de saúde, responsáveis pela 

AB em Praia Grande-SP, para analisar os obstáculos e possíveis benefícios de sua 

implementação. 

 
3.4.1 Caracterização dos gestores 

 
No que diz respeito à escolha dos gestores, optou-se por investigar os atores-chave dos 

setores responsáveis pela AB no município. Para essa escolha, considerou-se a Lei 

Complementar nº 649 de 17 de junho de 2013, revogada pela Lei nº 679 de 13 de março de 

2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura da 

Estância Balneária de Praia Grande. 

De acordo com a Seção XII da Secretaria de Saúde Pública, em seu artigo 37 que se 

refere à composição, elencaram-se as seguintes seções: Subsecretaria de Assuntos Técnicos 

Assistenciais; Departamento de Assistência à Saúde e Divisão de Atenção Básica, conforme 

apontado na Figura 4. 

 
Figura 4 -  Distribuição dos gestores segundo a  estrutura organizacional

 da administração direta da Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande 
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Figura 5 - Distribuição dos gestores segundo formação profissional 

 

 
 

A Figura 6 apresenta a distribuição dos gestores da AB do município de Praia  

Grande por sexo. 

Figura 6 - Distribuição dos gestores por sexo 
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A Figura 7 aponta para o tempo de experiência dos gestores do município de Praia 

Grande na atenção primária. 

 

Figura 7 - Distribuição dos gestores segundo tempo de atuação na atenção primária 

 
Constata-se que os gestores também apresentam experiência e formação profissional 

na atenção básica, conforme Figura 8. 

 
Figura 8 - Distribuição dos gestores com especialização em Saúde da Família 

 
 
3.5 Aspectos éticos 

 
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unisantos e aprovado 

em junho de 2014, com número de parecer 693.573, conforme documento constante do Anexo 

A, obedecendo às determinações da Resolução 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
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Para a realização da pesquisa, consta o termo de anuência à pesquisa, Ofício SESAP 

CEAAPSP n. 01/2014, autorizando a coleta dos dados junto aos profissionais da rede básica de 

saúde do município de Praia Grande (conforme Anexo B). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (conforme Apêndice C) foi 

submetido aos profissionais de saúde e gestores, com o propósito de obter o consentimento para 

a coleta dos dados. 

Os Professores que participaram das gravações do curso assinaram o termo de 

consentimento de disponibilização de imagem. 

 
3.6 Procedimentos para coleta de dados 

 
 

A entrevista é uma forma privilegiada de interação social. Por meio da contribuição 

individual do entrevistado é possível obter uma representação da realidade de determinados 

grupos, opiniões, condutas, razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 

comportamentos (MINAYO, 2004). 

A mesma autora afirma, ainda, que a entrevista é fundamental para o trabalho de 

campo, no qual o pesquisador, intencionalmente, deseja recolher informações por meio da fala 

dos atores sociais. Para ela, o trabalho de campo, por ser considerado de extrema importância, 

deve ser pensado a partir de referenciais teóricos, com a preocupação de selecionar os fatos a 

serem coletados; deve-se pensar, também, na forma para obtê-los. A utilização da entrevista, 

como meio de comunicação verbal, possibilita uma forma privilegiada de interação. 

 
O que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações 
para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições 
estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um 
deles); e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, 
as representações de grupos determinados, em condições históricas, 
socioeconômicas e culturais específicas (MINAYO, 2004, p. 109- 10). 

 

A entrevista não se detém apenas em um trabalho de coleta de dados, pois há sempre 

uma interação na qual as informações obtidas dos atores sociais podem ser afetadas pelas 

relações com o entrevistador, ou seja, há uma reciprocidade de ações e de sentimentos entre 

pesquisador e entrevistado. 
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A entrevista semiestruturada é uma técnica de comunicação verbal; pode ser feita por 

escrito ou verbalmente, com interação direta entre o pesquisador e o entrevistado. A ordem dos 

assuntos abordados não segue um roteiro rígido, sendo determinada pela ênfase que os 

entrevistados dão ao assunto em pauta. 

“A experiência mostra que, como o pesquisador trabalha com vivências e com as 

representações correlatas, por mais que estimule a explicitação de determinados temas, se eles 

não constituem relevâncias para os informantes, dificilmente emergirão” (MINAYO, 2004, 

p.132). 

Daí a necessidade de se construir instrumentos (ou se apropriar de instrumentos já 

validados) que permitam a captação de todos os dados necessários à compreensão do objeto em 

estudo, com vistas aos objetivos propostos. 

Para May (2004, p. 145), “as entrevistas geram compreensões ricas das biografias, 

experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas". 

Ainda para May (2004), denominam-se as entrevistas como estruturadas, 

semiestruturadas, não estruturadas e em grupo ou focais. 

Para Richardson (1999), as entrevistas classificam-se como dirigida, guiada e não- 

diretiva. Para esse autor “o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre duas 

pessoas”, (pesquisador e participante) mas seguindo um rigor metodológico e científico 

(RICHARDSON, 1999, p. 208). 

Se na pesquisa estruturada o entrevistador segue um roteiro rígido e perguntas padrão, 

na entrevista semiestruturada a diferença central “é o seu caráter aberto, ou seja, o entrevistado 

responde às perguntas dentro de sua concepção, mas não se trata de deixá-lo falar livremente. 

O pesquisador não deve perder de vista o seu foco” (MAY, 2004, p. 149). 

Nesse mesmo sentido, Gil (1999, p. 120) corrobora: “o entrevistador permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, 

esforça-se para a sua retomada”. 

A entrevista não estruturada, denominada como não diretiva por Richardson (1999), 

caracteriza-se por ser totalmente aberta, pautando-se pela flexibilidade e pela busca do 

significado, na concepção do entrevistado ou, como afirma May (2004, p. 149), “permite ao 

entrevistado responder perguntas dentro da sua própria estrutura de referências”. 

Neste estudo, a coleta de dados foi obtida por meio de entrevistas semiestruturadas, 

utilizando-se de dois instrumentos, um para os profissionais de saúde e outro para os  gestores 
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com questões norteadoras com vistas à coleta de depoimentos (Apêndice D e Apêndice E, 

respectivamente). 

A entrevista foi dividida em duas partes. Na primeira, foram coletados os dados de 

identificação dos sujeitos da pesquisa, caracterização por sexo, formação, tempo de atuação em 

saúde, tempo na atual equipe. Na segunda, foram abordadas questões sobre o conhecimento e 

expectativa dos profissionais de saúde sobre a TS, assim como a análise da aceitabilidade e a 

aplicação no seu cotidiano de trabalho. 

No que se refere aos gestores responsáveis pela AB no município, também foram 

coletados na primeira etapa dados de identificação e caracterização dos mesmos, quando a 

segunda parte utilizou-se de questões abertas sobre a inserção da Telessaúde enquanto política 

pública regional. 

Reitera-se que, neste estudo, foi empregada a entrevista semiestruturada que, de acordo 

com Manzini (2003), permite que a coleta de informações seja realizada por meio da elaboração 

de um roteiro com perguntas que contemplem os objetivos pretendidos. 

O roteiro permitiu coletar as informações básicas, como um meio para o pesquisador 

se organizar para o processo de interação com o informante. Para esse autor, no momento da 

realização da entrevista, alguns itens devem ser respeitados pelo entrevistador, tais como; 

explicar o objetivo e a natureza do trabalho, assegurar o anonimato e o sigilo das respostas, 

valorizar opiniões e experiências do entrevistado, deixar o entrevistado sentir-se livre para 

interromper, pedir esclarecimento e criticar o tipo de perguntas, solicitar autorização para gravar 

a entrevista, explicando o motivo da gravação. 

 

3.6.1 O trabalho de campo propriamente dito 
 
 

Partindo desses constructos teóricos, iniciou-se o trabalho de campo da presente 

investigação. Em agosto de 2013, o curso de Capacitação em TB: controle e prevenção foi 

disponibilizado aos profissionais de saúde do Município de Praia Grande, assim como as 

tutorias, que foram realizadas pelos docentes da Unisantos. Esta fase possibilitou avaliar a 

implantação do curso e o manejo da ferramenta da tele-educação pelos profissionais de saúde. 

O término da capacitação ocorreu em março de 2014 e em julho, desse mesmo ano, 

iniciou-se a coleta de dados com os profissionais de saúde que concluíram o curso. 
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Na direção desse procedimento, realizou-se contato telefônico, a fim de obter a 

determinação prévia de data, horário e local, para as entrevistas, as quais foram realizadas  pela 

própria autora da pesquisa. As entrevistas foram voluntárias, anônimas, individuais e 

confidenciais. Foi solicitada autorização para serem gravadas, assegurando o sigilo absoluto da 

identidade dos sujeitos da pesquisa de forma individualizada e seguindo as determinações éticas 

já apontadas anteriormente. O conteúdo obtido das entrevistas foi gravado em áudio,  por meio 

de gravador digital, ocupando para esse processo o período de 15 de julho a 11 de setembro de 

2014. 

No total foram realizadas onze entrevistas com a duração de tempo entre trinta e 

sessenta minutos. Não houve nenhuma recusa na participação dos profissionais para a 

realização da coleta de dados. Ressalte-se que a entrevista número 1 (E1) foi realizada como 

pré-teste e, posteriormente, incluída na amostra. 

As entrevistas com os quatro gestores responsáveis pela AB no Município de Praia 

Grande ocorreram entre abril e junho de 2015 e seguiu o mesmo rigor metodológico já descrito 

com os profissionais de saúde. 

Todas as impressões e percepções verbais e não verbais foram relatadas em diário de 

campo. A outra etapa de coleta de dados fundamentou-se na consulta aos documentos 

ministeriais e a títulos pertinentes da literatura científica internacional e nacional. 

 

3.6.2 Tratamento dos dados – um respaldo teórico 
 
 

O tratamento dos dados pautou-se nas literaturas que abordam as três dimensões 

principais para a análise da implantação da TS, a saber: individual, organizacional e tecnológica 

(ALKMIM, 2010; RUAS, 2012). Para essas autoras, a dimensão individual considera os 

aspectos individuais relativos aos usuários do sistema de TS. A dimensão organizacional 

engloba aspectos relativos à cultura e ao ambiente organizacional, à gestão do conhecimento, 

bem como à regulamentação e institucionalização das práticas em TS. Quanto à dimensão 

tecnológica, envolve questões de estrutura, acessibilidade e usabilidade dos sistemas de TS e 

de interação com a tecnologia. 

Na perspectiva dessas dimensões, o procedimento para o tratamento dos dados iniciou-

se com as transcrições fidedignas dos depoimentos gravados, considerando-se o processo de 

envolvimento e adesão dos profissionais de saúde que realizaram o curso na 
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modalidade em EaD sobre TB. Em seguida, definiu-se um código para cada entrevistado 

conforme a sequência da sua realização, isto é, cada entrevista foi catalogada entrevista 1 - E1 

até a entrevista 11- E11. 

No que se refere às entrevistas realizadas com os gestores, definiu-se outro código para 

cada entrevistado, também conforme a sequência da sua realização, catalogando-se a entrevista 

1 - G1 até a entrevista 4 - G4. 

O referencial teórico eleito para a o tratamento dos dados da pesquisa foi a análise de 

conteúdo. Atualmente e de modo geral, designa-se sob o termo análise de conteúdo: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Para essa mesma autora (2011), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Justifica-se esta escolha considerando a 

necessidade do conhecimento em profundidade das falas dos sujeitos da pesquisa. 

Ainda para Bardin (2011, p. 50), "análise de conteúdo procura conhecer aquilo que 

está por trás das palavras sobre as quais se debruça". 

Para Campos (2004), o método de análise de conteúdo apresenta duas fronteiras: de 

um lado a fronteira da linguística tradicional e do outro o território da interpretação do sentido 

das palavras (hermenêutica). Desta maneira, a análise de conteúdo não deve ser extremamente 

vinculada ao texto ou à técnica, num formalismo excessivo que prejudique a criatividade e a 

capacidade intuitiva do pesquisador. Porém, por conseguinte, nem tão subjetiva, levando se a 

impor as suas próprias ideias ou valores, no qual o texto passe a funcionar meramente como 

confirmador dessas. 

De acordo com Bardin (2011), no que se refere ao tratamento dos dados, a análise de 

conteúdo se divide nas seguintes fases: 

I) Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus das 

entrevistas - uma vez selecionado o conteúdo a ser analisado, iniciam-se as leituras flutuantes 

de todo o material, com o propósito de apreender e organizar de forma não estruturada aspectos  

importantes  para  as  próximas  fases  da  análise.  Na  leitura  flutuante       toma-se 
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conhecimento do conteúdo a ser analisado, permitindo emergir as impressões do contexto.  São 

realizadas diversas leituras de todo o material, com o propósito de apreender de uma forma 

geral as ideias centrais do texto. 

Para Campos (2004), esta fase de análise é fundamental, pois há uma interação 

importante do pesquisador com o material analisado; esta ação possibilita remeterem-se às 

verbalizações dos sujeitos da pesquisa, trazendo à tona lembranças do conteúdo que emergiu 

durante as entrevistas, auxiliando a condução deste procedimento. 

II) A seleção das unidades de análise (ou unidades de significados), para Campos 

(2004, p. 613), é uma das mais importantes decisões para o pesquisador. 

 

Para tal são utilizados os objetivos do trabalho e algumas teorias como 
primeiros norteadores; porém, não se pode, na análise, dissociar-se nem, em 
última instância, abster-se do uso de recursos mentais e intuitivos que muitas 
vezes transcendem as questões postuladas e são definitivamente necessários a 
uma análise deste porte. 

 

III) O processo de categorização e subcategorização é uma classificação de elementos 

que podem ser classificadas como apriorísticas, quando o pesquisador de antemão já possui – a 

partir de experiência prévia ou de interesses – categorias pré-definidas; e a categorização não 

apriorística cujas categorias emergem totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da 

pesquisa. 

Para o agrupamento das unidades de análise que constituirão categorias, deve-se fazê-

lo por frequenciamento e recorrência (repetição de conteúdos comuns à maioria dos 

respondentes) ou por relevância implícita. 

Ressalte-se que é necessária uma validação da análise procedida pelo pesquisador, 

sendo que, mais comumente, tem-se usado a validação externa, mediante o parecer de juízes e 

pares. 

Para proceder ao tratamento dos dados, o estudo pautou-se em Oliveira (2003) que se 

refere à análise de conteúdo como uma técnica que consiste na leitura detalhada de todo o 

material transcrito, na identificação de palavras e conjuntos de palavras que tenham sentido 

para a pesquisa, assim como na classificação em categorias ou temas que tenham semelhança 

quanto ao critério sintático ou semântico. 

Considerando os pressupostos teóricos da análise do conteúdo, procedeu-se ao 

tratamento do conteúdo das entrevistas. Em um primeiro momento, realizou-se a exaustiva 
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leitura dos conteúdos das falas dos sujeitos entrevistados, o que possibilitou um 

aprofundamento da pesquisadora com os extratos obtidos da pesquisa de campo. Ressalte-se 

que, nesse momento, lembranças emergiram, remetendo ao momento da entrevista. 

Partindo dessa etapa, foi possível avançar no sentido de identificar as unidades de 

significados. Para evidenciar as unidades de análise temática, que são recortes do texto, fez-se 

necessário centrar a atenção tanto na mensagem explícita como nas significações não aparentes 

no texto. Foi preciso, nessa fase, remeter-se constantemente aos objetivos propostos para a 

pesquisa. 

De acordo com Campos (2004, p. 613), "a opção por essa ou aquela unidade temática 

é uma conjunção de interdependência entre os objetivos do estudo, as teorias explicativas 

adotadas pelo pesquisador e, por que não dizer, as próprias teorias pessoais intuitivas do 

pesquisador." E, assim, ancorando-se em autores que abordam essa temática, as unidades de 

significados emergiram das entrevistas para, posteriormente, categorizá-las. 

E, por fim, procedeu-se à categorização, cuja escolha foi não apriorística, quando 

emergiram totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa, o que exigiu um 

intenso ir e vir ao material analisado e a necessidade de ter em vista o atendimento aos objetivos 

da pesquisa. 

A seguir, serão apresentados os resultados da implantação do curso e também a análise 

qualitativa dos sujeitos da pesquisa, para tanto, evidenciam-se a categoria analítica principal e 

as subcategorias que emergiram, de forma recorrente, das falas dos atores desse estudo, 

dialogadas com os autores da contemporaneidade. 
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4 RESULTADOS 
 
 
 

O curso em EaD sobre TB foi aplicado no período de 17 de julho de 2013 a 31 de 

março de 2014, estruturado em três módulos e dez semanas. O conteúdo teórico e as ferramentas 

interativas (chats, fóruns de discussão, atividades interativas e vídeos) foram especialmente 

produzidos para o curso. 

Em todos os módulos foram propostas as seguintes etapas: estudo a distância e a 

realização de tarefas complementares interativas. Cada módulo era composto de um vídeo,  um 

texto de apoio e uma atividade interativa. 

 

4.1 Conteúdos e ferramentas interativas 
 
 

A tela inicial, conforme demonstrado na Figura 9, apresenta os professores 

coordenadores e tutores, assim como o plano de ensino do curso. As informações apresentadas 

permitem aos profissionais de saúde o conhecimento sobre o conteúdo teórico a ser explorado 

no curso e os contatos com os coordenadores e tutores para o esclarecimento de dúvidas. 

 

Figura 9 - Tela inicial 

 
 

A Figura 10 apresenta as orientações necessárias para os alunos acessarem o tutorial 

Moodle. Essas informações são fundamentais para o acesso às atividades propostas pelo  curso. 
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Figura 10 - Tela com apresentação do curso 

 
 
 
 

 
 

 
A Figura 11 apresenta os tópicos abordados no curso, assim como os textos 

complementares e os fóruns de discussão. Todo o conteúdo abordado no curso teve, como apoio 

teórico, textos complementares para leitura. O curso apresentou diversas atividades que 

proporcionavam a possibilidade de interação de seus participantes, estimulando a interatividade 

e, principalmente, a conexão entre a teoria e a prática profissional. 
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Figura 11 - Tela com o conteúdo disponibilizado pelo AVA com fórum de discussão 
 
 
 

 
 

A Figura 12 apresenta o fórum de discussão com abordagem sobre a participação 

social no controle da TB, apontando para a interatividade do curso. 

 
Figura 12 - Tela apresentando fórum de discussão 

 



85 
 

 
 
 

A Figura 13 disponibiliza os conteúdos do curso e a Figura 14 mostra a elaboração 

de vídeo com as diferentes abordagens realizadas pelos profissionais de saúde. 

 
Figura 13 - Tela apresentando o conteúdo disponibilizado pelo AVA 

 
 
 
 

Figura 14 - Vídeo abordando o diagnóstico de TB na criança 
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A Figura 15 apresenta as diversas atividades propostas, sendo exemplo o 

questionário de autoavaliação. Após a exposição dos tópicos sobre TB, o aluno respondeu ao 

questionário, com o propósito de reforçar o aprendizado adquirido. 

 

Figura 15 - Tela apresentando o questionário de autoavaliação 
 
 

 
 

A Figura 16 apresenta o conteúdo disponibilizado pelo curso e aponta para a 

importância da busca ativa de casos. 

 
 

Figura 16 - Tela com o conteúdo disponibilizado pelo AVA 
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A Figura 17 apresenta o profissional do Centro de Saúde Escola Barra Funda, 

ensejando aos profissionais de saúde o conhecimento sobre a realidade de outra Instituição de 

Saúde. 

Figura 17 - Vídeo sobre a busca ativa de casos de TB 

 
A Figura 18 apresenta a elaboração de texto. Essa atividade permite aos participantes 

do curso desenvolverem um raciocínio reflexivo e crítico sobre a prática profissional. 

 
 

Figura 18 - Tela apresentando a elaboração de texto 
 

 
 

A Figura 19 apresenta os tópicos sobre biossegurança, mostrando os diversos aspectos 

dessa temática. Considerando a complexidade desse tema, vários cenários foram abordados 

com o propósito de oferecer aos alunos as diversas situações que exigem condutas diferenciadas 

sobre biossegurança. 
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Figura 19 - Tela apresentando o conteúdo postado no AVA sobre biossegurança 
 

 
 

A Figura 20 ilustra o profissional de saúde abordando a temática sobre 

biossegurança. Essa fimagem foi realizada no IER. 

 

Figura 20 - Vídeo sobre biossegurança explanado pela Dra. Laedi Alves Rodrigues dos 
Santos 
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A Figura 21 aponta para os sistemas de informação, conforme se observa a seguir. 
 

Figura 21 - Tela com o conteúdo oferecido pelo AVA 

 
A Figura 22 apresenta questões do cotidiano profissional e os obstáculos a serem 

enfrentados pelos profissionais para a realização dos sistemas de informação. Essa temática traz 

à discussão a importância dos registros de dados sobre TB. 

 
Figura 22 - Tela ilustrando questões sobre sistemas de informação 

 
A Figura 23 aborda a importância das redes de referência e apresenta o fórum de 

discussão, apontando para a participação dos profissionais de saúde, trazendo questões da 

prática profissional e compartilhando informações com os demais colegas de trabalho. 
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Figura 23 - Tela com o conteúdo disponibilizado pelo AVA 

 
 

A Figura 24 apresenta o fórum de discussão sobre redes de referência e sistema de 

informação, possibilitando aos profissionais de saúde discutirem questões do cotidiano 

profissonal e, assim, contribuir com suas experiências, com o propósito de encontrarem a 

melhor forma de encaminhamento dos pacientes, garantindo a referência e a contra-referência. 

 

Figura 24 - Tela apresentando fórum de discussão sobre redes de referência e sistema de 
informação 
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A Figura 25 apresenta a elaboração de questionário pós-teste e o estudo de caso. Essa 

atividade permitiu aos profissionais/alunos, ao final do curso, compilar todo o aprendizado e 

relacioná-lo com a prática profissional, pautados em constructos teóricos abordados durante  os 

módulos do curso. 

 

Figura 25 - Tela com o conteúdo disponibilizado pelo AVA, elaboração de questionário 
pós-teste e estudo de caso 

 
 

 

 
 

 
 

O estudo de caso foi considerado como a avaliação final; posteriormente, foram 

realizadas reuniões de discussão de casos para a avaliação da fixação do conhecimento. 
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Para disponibilizar a tele-educação interativa em TB à rede municipal de saúde, foram 

necessários vários contatos com os secretários de saúde municipais e seus representantes, com 

o propósito de apresentar o PTBR - Redes e o Núcleo TS Unisantos, sua estrutura e o seu 

produto. Destaque-se que esse processo ocorreu logo após o início da elaboração do curso em 

2012. 

Após diversas aproximações com os nove municípios que compõem a RMBS,  apenas 

alguns demonstraram interesse. Recorde-se que, em reunião na câmara técnica de secretários 

de saúde da RMBS, o projeto TS não foi aceito por unanimidade, pois alguns secretários de 

saúde não manifestaram interesse naquele momento em implementá-lo. 

Ainda no que diz respeito à sua implementação, há dois aspectos relevantes que devem 

ser ressaltados: um diz respeito aos custos, à elaboração do curso e à disponibilização dos 

tutores, professores da Unisantos, que estavam sob a responsabilidade da Universidade, 

portanto, não haveria nenhum tipo de ônus financeiro aos municípios. 

Outro aspecto diz respeito ao cenário epidemiológico, pois que a RMBS apresenta  um 

alto coeficiente de incidência da TB, como já evidenciado neste estudo. Considerando esses 

aspectos, caberia aos municípios apenas indicação dos profissionais para a realização do curso. 

Ressalte-se que, a equipe do Núcleo TS Unisantos, tem participado das reuniões no 

CIES, desde 2012, buscando neste fórum de discussão um espaço para a efetividade das ações 

da TS, assim como, sua inserção no cenário local como uma nova política pública de saúde. 

Entretanto, não obteve êxito. 

É fato que o Núcleo TS da Unisantos conseguiu, após diversas reuniões, um espaço na 

pauta nas reuniões do CIES, para as discussões pertinentes à TS. Todavia, não houve avanço 

no que se refere ao processo de implementação. 

Considerando que 2012 foi ano eleitoral na região, o que poderia também dificultar a 

entrada da TS no cenário político local, novas aproximações foram realizadas com os 

secretários de saúde da RMBS. Contudo, somente Praia Grande, com uma rede de saúde mais 

estruturada, principalmente com a expansão da ESF, manifestou o desejo de implementá-lo. 

Além disso, o referido município já havia assinado o Termo de Cooperação com o PTBR - 

Redes. 

Iniciaram-se, então, as aproximações para sua execução. O contato inicial foi 

realizado com o Chefe de Divisão da Atenção Básica do Município e também com a Chefe de 
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Departamento de Assistência à Saúde, para os acertos necessários à implantação do Curso. 

Não houve processo de seleção dos candidatos. Os profissionais de saúde foram 

indicados pelos gestores da AB do município de Praia Grande e, posteriormente, os nomes 

foram enviados, em lista, ao Núcleo TS Unisantos. 

O critério para a escolha dos profissionais foi definido pelos gestores do município  de 

Praia Grande e, segundo o responsável de Divisão da Atenção Básica, as vagas foram oferecidas 

priorizando-se as unidades de saúde dos bairros de maior incidência e prevalência de casos de 

TB. Entretanto, a escolha dos profissionais partiu do interesse pessoal de cada um, compondo, 

assim, a lista dos indicados para a realização do curso. 

Antes do início da tele-educação os alunos receberam uma carta de apresentação com 

sua senha individual de acesso ao site e um tutorial sobre a navegação a ser praticada. 

A partir de então, o contato com os profissionais foi realizado e definiu-se um 

agendamento prévio – data e horário marcados na Universidade –, com o propósito de distribuir 

a senha individual, capacitá-los sobre o manejo da ferramenta Moodle e também para o acesso 

ao portal do PTBR - Redes (Figura 26). 

 

Figura 26 - Profissionais da área de saúde do município de Praia Grande na capacitação 
sobre o manejo da ferramenta Moodle e para o acesso ao portal do PTBR – 
Redes 

 
 

 

Fonte: Assessoria de Imprensa da Universidade Católica de Santos. 
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Essa dinâmica oportunizou aos profissionais conhecerem pessoalmente os tutores, 

obter as orientações necessárias para o manejo das ferramentas e esclarecer as dúvidas. 

As tarefas complementares foram planejadas com a função de estimular revisões 

bibliográficas como preparo para participação em debates em lista de discussão, solução de 

questionários e de situações práticas do cotidiano profissional. 

No início de cada módulo, todos os prazos para finalização das tarefas foram 

propostos. Durante o decorrer dos módulos, foram enviados comunicados via e-mail e/ou 

telefone para lembrança dos prazos e controle de pendências dos alunos. 

O curso teve início em julho de 2013 e as atividades foram sendo solicitadas módulo 

a módulo. É necessário dizer que houve a preocupação com o desenvolvimento de um programa 

acessível de fácil manejo e que pudesse ressaltar todos os conteúdos essenciais sobre TB de 

maneira atrativa. 

Para tanto, recorreu-se a vídeos, imagens e animações com o objetivo de um melhor 

aproveitamento das ferramentas de ensino. Para a construção do AVA, utilizou-se da expertise 

de vários outros pesquisadores, os quais publicaram estudos com foco na tele-educação 

interativa. Para uma melhor compreensão do conteúdo abordado e das estratégias pedagógicas 

aplicadas, apresentam-se a seguir a distribuição dos módulos do curso em EaD sobre TB e suas 

respectivas atividades. 

Cada módulo era composto de um vídeo, um texto de apoio e uma atividade interativa. 

O curso foi elaborado em módulos divididos por semanas, de acordo com a temática abordada. 

No total foram três módulos e dez semanas. A décima-primeira semana foi dedicada à 

realização do estudo de caso, servindo como processo avaliativo. 

Os módulos foram estruturados com a seguinte composição: em uma primeira etapa 

foi proposto a apresentação de vídeos que discutem questões do cotidiano profissional 

relacionados à TB. Para a elaboração dos vídeos foram realizadas filmagens em diversas 

instituições de saúde, mostrando os diferentes cenários de atenção à saúde referente à temática 

abordada. Na segunda etapa, disponibilizaram-se textos científicos que serviram como 

sustentáculo teórico para os temas discutidos. 

 
4.1.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 
O estudo foi realizado com onze profissionais da ESF, composto por seis  enfermeiros, 

dois médicos e três dentistas, todos com atuação em AB, cadastrados no PTBR  - 
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Redes, que concluíram a tele-educação interativa. Foram excluídos dezenove profissionais  que 

não concluíram o curso sobre TB, desenvolvido na modalidade EaD. O total de profissionais 

inscritos, os que concluíram o curso em EaD e a formação profissional estão descritos conforme 

apontado na Figura 27, subsequente. 

 

Figura 27 - Distribuição de profissionais de saúde inscritos e os que concluíram o curso 
de acordo com a categoria profissional 

 

 

O número total de profissionais por categoria profissional que concluiu o curso foi de 

3 (27,2%) dentistas, 6 (54,5%) enfermeiros e 2 (18,3%) médicos, distribuídos entre as  diversas 

unidades de saúde do município de Praia Grande, conforme demonstrado na Figura 28. 

Figura 28 - Distribuição de profissionais das Unidades de Saúde que concluíram o curso 
de acordo com a categoria profissional 
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Cada unidade de saúde é composta por equipes multiprofissionais, conforme 

demonstrado no Quadro 2, onde se constata que em oito unidades de saúde, o enfermeiro é o 

profissional por excelência, dada sua presença marcante na constituição do corpo discente que 

completou a formação na modalidade EaD. 

Quanto à distribuição por profissão e sexo está demonstrada na Figura 29 a seguir e 

aponta para um total de 8 (73%) profissionais do sexo feminino, constituídas por 3 dentistas e 

5 enfermeiras. Quanto aos profissionais do sexo masculino, são 3 (27%), constituídos por 1 

enfermeiro e 2 médicos. 

 
Quadro 2 - Número de equipes de profissionais das unidades de saúde 

 

Unidade de Saúde Número de equipes 

Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Boqueirão 

1 equipe de Usafa (1 médico, 1 enfermeiro, 
2 auxiliares de enfermagem, 1 dentista, 1 
ACD e 06 ACS). E a equipe da UBS (1 
médico, 1 enfermeiro, 6 auxiliares de 

enfermagem, 1 pediatra e1 ginecologista 
/obstetra) 

Usafa Esmeralda 03 equipes de Usafa (3 médicos, 3 
enfermeiros, 6 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista, 1 ACD e 18 ACS) 

Usafa Forte 03 equipes de Usafa (3 médicos, 3 
enfermeiros, 6 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista, 1 ACD e 18 ACS) 

Usafa Guaramar O3 equipes de Usafa (3 médicos, 3 
enfermeiros, 6 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista, 1 ACD e 18 ACS) 

Usafa Mirim 04 equipes de Usafa (4 médicos, 4 
enfermeiros, 8 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista, 1 ACD e 24 ACS) 

Usafa Quietude 03 equipes de Usafa (3 médicos, 3 
enfermeiros, 6 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista, 1 ACD e 18 ACS) 

Usafa Solemar 02 equipes de Usafa (2 médicos, 2 
enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista, 1 ACD e 06 ACS) 

Usafa Tupiry 03 equipes de Usafa (3 médicos, 3 
enfermeiros, 6 auxiliares de enfermagem, 1 

dentista,1 ACD e 18 ACS) 
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Figura 29 - Distribuição por categoria profissional e sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A maioria dos profissionais de saúde já registrava experiência em formação continuada 

na modalidade EaD, pois 9 profissionais haviam participado de um curso de especialização em 

Saúde da Família, oferecido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em acordo com 

o próprio Município de Praia Grande. Apenas 2 profissionais não apresentavam formação 

específica em Saúde da Família, conforme apontado na Figura 30. 

 

Figura 30 ─ Distribuição dos sujeitos da pesquisa com e sem especialização em Saúde da 
Família 
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O tempo de atuação na atenção primária está indicado na Figura 31. Observa-se que  a 

maioria dos profissionais - 6 (54,5%) - atua na atenção básica há tempo significativo, ou seja, 

entre 11 e 20 anos. 

 
Figura 31 - Distribuição dos profissionais de saúde segundo tempo de atuação na  

atenção primária 

 
 
 
4.1.2 Controle de frequência dos alunos 

 
 

A conclusão das tarefas do curso, propostas aos alunos /profissionais de saúde, foi 

utilizada como critério de frequência no curso, isto é, exigência de participação em 85% da 

carga horária, no mínimo, considerando-se todos os módulos. 

 

4.1.3 Índice de aprovação 
 
 

Os alunos receberam conceito final aprovado ou reprovado. Os profissionais de  saúde 

aprovados foram 11 (36,67%), ou seja, todos os que concluíram as tarefas propostas pelo curso. 

Os profissionais de saúde que não foram aprovados por não concluírem o curso foram 19 

(63,33%). A justificativa relatada pelos mesmos, em consulta via telefone e/ou e- mail, foi a 

falta de tempo para a realização do curso. 
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4.1.4 Avaliação do desempenho dos alunos antes e após a realização do curso 
 
 

A Tabela 2 apresenta a incidência das notas dos alunos que realizaram o pré e pós teste. 

Observa-se pelo teste de Wilcoxon que houve um aumento na nota pós-teste comparada com a 

nota pré-teste (p=0,03). 

 

Tabela 2 - Incidência das notas pré e pós teste 
 

  

Pré 

NOTAS  

Pós 

Média 6,16  8,30 

Mediana 7,00  8,13 

Desvio padrão 2,91  1,22 

Mínimo 0,00  7,00 

Máximo 8,75  10,00 

 
A seguir será aplicada a técnica de análise de conteúdo, confirmando a abordagem 

qualitativa deste estudo, quando a análise das entrevistas foi conduzida após a realização do 

levantamento, ou seja, da coleta de dados. 

Observa-se que algumas unidades de registros podem ser agrupadas, o que 

proporcionou a identificação dos aspectos comuns e recorrentes nas respostas, permitindo, 

assim, o conhecimento do problema a ser estudado. 

A etapa de tratamento dos resultados consistiu em análise profunda do conteúdo das 

entrevistas, envolvendo primeiro a organização de uma matriz, apresentando não só as 

categorias e subcategorias, mas também a descrição, computando-se as frequências referentes 

às categorias/subcategorias confirmadas ao longo da análise. 

Em seguida, iniciou-se a interpretação, utilizando-se, neste estudo, a abordagem 

indutiva-construtiva, que toma como ponto de partida os dados, construindo, a partir deles, as 

categorias e a partir destas a teoria, considerando-se que sua finalidade não é generalizar ou 

testar hipóteses, mas construir uma compreensão dos fenômenos investigados. 

Como consequência de elementos comuns e recorrentes, algumas unidades de registros 

puderam ser agrupadas, o que traçou um perfil básico da realidade a ser estudada. 
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Inicia-se, nesse procedimento, a possibilidade do resgate de algumas categorias que puderam 

ser os fundamentos da análise dos resultados. 

Segundo Szymanski (2010, p. 75): “A categorização concretiza a imersão do 

pesquisador nos dados e a sua forma particular de agrupá-los, além do que diferentes 

pesquisadores podem construir diferentes categorias a partir do mesmo conjunto de dados.” 

Foi aplicada a análise de conteúdo e as falas dos participantes da pesquisa, sofreram 

um tratamento quantitativo, por meio de cálculo de frequência das categorias. 

Todas as informações foram consolidadas numa matriz de Análise de Conteúdo das 

Entrevistas dos Profissionais de Saúde e Análise de Conteúdo das Entrevistas dos Gestores d 

Atenção Básica (Apêndice F e Apêndice G respectivamente). Para apresentação dos resultados, 

os achados foram sintetizados e divididos em tabelas e gráficos para melhor relacionar com os 

objetivos do estudo. 

Evidencia-se, então, a categoria analítica principal – A tele-educação interativa como 

ferramenta para a educação permanente, sendo que as subcategorias emergiram a partir das 

falas dos entrevistados, discutidas de acordo com a literatura consultada, associada à percepção 

dos profissionais de saúde acerca da tele-educação. 

As subcategorias que emergiram como extratos dos conteúdos emitidos pelos 

entrevistados apresentaram-se como: 

a) o emprego da tele-educação interativa como estratégia para qualificação 

profissional 

b) a atualização em TB como necessidade dos profissionais de saúde; 

c) a qualidade do curso como fator chave para a incorporação da tele-educação; 

d) fatores facilitadores para a prática da tele-educação; 

e) fatores dificultadores para a prática da tele-educação 
 
 
4.2 Uma interlocução com as subcategorias catalogadas 

 
 

A pesquisa oferece a possibilidade de um diálogo particularizado com as subcategorias 

emergentes para que se possa desenhar com maior clareza o objeto de estudo deste trabalho, ou 

seja, a relação entre tele-educação e profissionais da saúde, além de avaliar a relação entre a 

atenção à saúde e a implementação da TS como política pública no cenário nacional. 
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Entre os entrevistados, houve um consenso sobre a tele-educação interativa como 

ferramenta para a educação permanente considerada categoria principal. A análise do conteúdo 

das falas dos participantes da pesquisa possibilitou dividi-las em cinco subcategorias, assim 

como relacionar o número de respondentes a cada subcategoria,  conforme apresentado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Síntese da análise de conteúdo das entrevistas dos profissionais de saúde 
 

Categoria 
Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 
 
 
 
 

A Tele- 
educação 
interativa 

como 
ferramenta 

para a 
educação 

permanente 

 
 
 

 
O emprego da tele-educação 

interativa como estratégia para a 
qualificação profissional 

Oportunidade para atualização de novos 
conhecimentos 11 

Esclarecimento de dúvidas 11 

Possibilidade de troca de experiências com 
outros profissionais 5 

Desenvolvimento da reflexão crítica em 
relação às informações adquiridas 

11 

Flexibilidade na busca das informações 11 
Importância no processo de desenvolvimento 
profissional 

11 

 

Atualização em TB como 
necessidade dos profissionais de 
saúde 

Reconhecimento por parte dos profissionais 
sobre as deficiências do conhecimento acerca 
da TB 

 
10 

Impacto no cotidiano profissional com 
mudanças de condutas após a realização do 
curso 

 
10 

 
 
A qualidade do curso como fator 
chave para a incorporação da tele- 
educação 

Satisfação dos profissionais com relação ao 
curso 11 

Destaque aos profissionais de saúde que 
realizaram o curso 

 
11 

Identificação do conteúdo apresentado com as 
expectativas dos profissionais de saúde 

11 

Potencializa a disseminação do conhecimento 11 
Acesso aos conteúdos de forma 
individualizada e interativa 11 

 
Fatores facilitadores para a prática 
da tele-educação 

Facilidade de acesso à informação 11 
Evita o deslocamento, rompendo barreiras 
como distância, tempo e custo 

11 

Evita ausências no trabalho 11 
 

 
Fatores dificultadores para a prática 
da tele-educação 

Falta de recurso tecnológico na unidade 11 
Sobreposição de tarefas exercidas pelos 
profissionais 10 

Falta de estrutura para a realização do curso no 
horário de trabalho 10 

Falta de sensibilização do gestor da unidade 8 
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4.2.1. O emprego da tele-educação interativa como estratégia para qualificação 
profissional 

 
As declarações revelam por parte dos profissionais a dimensão da qualificação 

profissional como importante estratégia para atualização de novos conhecimentos. Referem 

também a possibilidade de esclarecimentos de dúvidas, troca de experiências com outros 

profissionais e o desenvolvimento da reflexão crítica em relação às informações adquiridas. 

Sugerem a introdução de outras temáticas e mencionam o desenvolvimento da reflexão crítica 

em relação às informações, no intuito de aplicá-las, posteriormente, no seu cotidiano de 

trabalho. Ainda apontam para a flexibilidade na busca das informações, bem como para uma 

importante estratégia no processo de desenvolvimento profissional, conforme apresentado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Unidades de registro sobre o emprego da tele-educação como estratégia para 
qualificação profissional 

 
Categoria Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 
 
 
 
 

A tele-educação 
interativa como 

ferramenta para a 
educação permanente 

 
 
 
 

 
O emprego da tele-educação 

interativa como estratégia para 
qualificação profissional 

Oportunidade para atualização de 
novos conhecimentos 11 

Esclarecimento de dúvidas 11 

Possibilidade de troca de 
experiências com outros 
profissionais 

 
5 

Desenvolvimento da reflexão 
crítica em relação às informações 
adquiridas 

 
11 

Flexibilidade na busca das 
informações 11 

Importância no processo de 
desenvolvimento profissional 11 

 
A Figura 32 demonstra a distribuição dos fatores positivos sobre o emprego da tele- 

educação interativa como estratégia para qualificação profissional e o número de respondentes. 

Os principais fatores apontados pelos profissionais de saúde foram: oportunidade para 

atualização de novos conhecimentos, espaço para esclarecimentos de dúvidas, possibilidade de 

troca de experiências com outros profissionais, desenvolvimento  da 
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reflexão crítica em relação às informações adquiridas, flexibilidade na busca das informações 

e importante estratégia para o desenvolvimento profissional. 

A totalidade dos participantes da pesquisa tem o entendimento de que a tele- educação 

interativa é uma importante estratégia para qualificação profissional e referem sobre os diversos 

benefícios que essa modalidade educacional pode proporcionar aos profissionais de saúde. 

 

Figura 32 - Distribuição dos fatores positivos sobre o emprego da tele-educação interativa 
como estratégia para qualificação profissional e o número de respondentes 

 
 

De acordo com Ruiz e colaboradores (2006), a tele-educação traz diversos benefícios 

apoiada pela tecnologia, como: velocidade de acesso à informação, a rapidez na atualização  do 

conteúdo e facilidade e flexibilidade na busca da informação. 

Para Novaes, Araújo e Couto (2006), a contribuição da tecnologia de informação e 

comunicação tem possibilitado avanços no uso da informação em saúde, pela mediação dos 

meios de comunicação. Nessa perspectiva, a tele-educação atua como suporte para a educação 

em saúde. 

Para Oliveira (2010), a educação a distância ou tele-educação tem sido amplamente 

utilizada nas diversas atividades relacionadas ao ensino e aprendizado. Para a mesma autora, a 

tele-educação é importante alternativa para melhorar o acesso dos trabalhadores do SUS às 
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ações de formação profissional e, também, à possibilidade de uma assistência em saúde 

qualificada a distância. 

Sob o enfoque da EPS, a tele-educação possibilita a qualificação profissional, trazendo 

situações da prática para discussões teóricas reflexivas, aproximando essas  entidades. A EPS 

propõe que o processo de educação do profissional de saúde se utilize da problematização do 

processo de trabalho e que todo o processo formativo seja feito de acordo com as necessidades 

da população envolvida, transformando as práticas de saúde (SARRETA, 2009). 

A PNEPS, instituída pelo MS, inclui, dentre suas várias ações, a utilização das TICs, 

visando à qualificação da atenção à saúde e, nesta perspectiva, a tele-educação é uma ferramenta 

de alcance para esse propósito. 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004), a partir da problematização do processo do 

trabalho são identificadas as necessidades de qualificação e, assim, a aplicabilidade dos 

conteúdos com as tecnologias necessárias. 

Deve ser salientado que a concepção do curso foi pautada na EPS, trazendo questões 

da prática profissional para uma discussão crítica e reflexiva, preparando os profissionais para 

o enfrentamento das situações do cotidiano, melhorar a qualidade do cuidado à saúde, bem 

como constituir práticas éticas e humanísticas. 

Ainda nesse contexto, destaca-se o estudo de Silva, A. (2013) que aponta a tele- 

educação como a principal estratégia de desenvolvimento da TS. Em recente publicação do MS, 

constata-se que a análise da produção dos núcleos de TS, nos últimos quatro anos, revela o uso 

crescente de serviços de Tele-educação e Telediagnóstico. 

Olivi (2014) também aponta em seu estudo que os profissionais se referem a tele- 

educação como uma importante ferramenta de aprimoramento profissional e, portanto, 

desenvolvem uma capacidade maior de atuar no mundo do trabalho. Os profissionais de saúde 

expressam a necessidade por capacitação, educação permanente e atualização, conforme 

demonstrado nas falas dos participantes da pesquisa. 

 

[...] Ah foi muito bom, esclareceu muitas dúvidas, me ensinou muita coisa. Então assim, me 
abriu muito, muito o leque assim, uma visão ampla. Talvez eu não saiba nada de diabetes, 
nem de hipertensão, porque eu vi que eu não sabia nada de TB.Um período pra uma educação, 
eu acho muito relevante, ajuda muito (E1). 
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[...] Ah eu acho que a gente tem que sempre tá se reciclando né. Que muda as coisas todo ano 
muda alguma coisa né. Eu acho importante. Pra falar uma coisa mais atual né (E4). 

 
[...] Eu acho que tudo que você aprende agrega né. Eu acho que “ah eu aprendi, eu já sei”, 
sei nada, eu estou aqui sempre me reciclando, revendo, porque tudo muda.“Ah tem [que  ter], 
vários [outros] temas né, ainda mais com essa dinâmica que nós nos encontramos. Sempre. 
Eu acho que estudar é infinito né, aprender é infinito (E5). 

 
[...] A gente se doa muito pras questões profissionais e esquece que a educação faz parte da 
formação e que isso vai contribuir pra tua evolução quanto profissional e a com a melhoria 
da qualidade da tua assistência (E8). 

 

Considera-se essa modalidade de educação capaz de construir e reconstruir suas 

concepções práticas e, na perspectiva da EPS, deve permitir desenvolver a capacidade crítica 

dos profissionais (OLIVI, 2014). 

Essa mesma autora afirma que o processo educativo deve ser contínuo, apontando a 

TS como uma importante ferramenta que utiliza a tele-educação "para desvelar a realidade, 

permitindo, assim, a construção de projetos coletivos e a alteração da prática sempre voltada 

para a resolução de problemas nos serviços de saúde" (OLIVI, 2014, p. 139). 

Para Cotrim Guimarães (2009), a EPS se apropria da realidade vivenciada no cotidiano 

do trabalho em saúde e dos problemas e experiências dos atores envolvidos, a partir dos quais 

se produzem conhecimentos que geram mudança. Para essa autora, a EPS na perspectiva de 

uma política de educação na saúde contribui para o fortalecimento do SUS. 

O estudo de Assis (2013) aborda os processos de construção, difusão e apropriação de 

informação e conhecimentos a partir da TS e constata que essa modalidade permite ampliar ou 

renovar as modalidades tradicionais de construção e mediação do conhecimento, evidenciando 

a produção de mudanças nos processos educativos. 

Por conseguinte, esse autor discute também o papel da Universidade como principal 

entidade formadora e constata a necessidade de aproximar a teoria da prática. Assim, conclui 

em seu estudo que os professores videoconferencistas, os quais fazem as orientações à AB,  são 

professores da universidade e, na medida em que compreenderem "a realidade da saúde em 

localidades remotas passam a se organizar, na perspectiva comunicacional e informacional, a 

partir de novas formas compartilhadas de produção de conhecimentos tanto teóricos quanto 

práticos no âmbito da TS" (ASSIS, 2013, p.129). 

Desta forma, constata-se a necessidade de uma ruptura da teoria desvinculada da 

prática nos processos de formação para a atuação profissional, trazendo à tona a reflexão   que 
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esta aproximação possibilitará à formação de profissionais com uma postura mais crítica e que 

de fato possam refletir sobre sua realidade, em um processo de retroalimentação contínua. 

A narrativa a seguir aponta para um curso que trouxe questões do cotidiano 

profissional para a reflexão teórica do problema possibilitando um agir mais crítico e reflexivo. 

 

[...] Ele traz muito a nossa realidade, ele é prático, o sistema é prático, o serviço é prático.  E 
ajuda bastante a gente, né, a estar praticando essa questão de educação, associada a sua 
parte de trabalho, isso é muito legal. A gente percebe sim que os conteúdos são extremamente 
voltados pra nossa prática, voltados praquilo que a gente vivencia. Então é muito válido, é 
muito bom (E8). 

 
Conclui-se, portanto, que os relatos dos entrevistados apontam para a importância do 

processo de desenvolvimento profissional pela educação permanente, utilizando-se da tele- 

educação interativa como ferramenta para a capacitação profissional, além de demonstrar 

satisfação e reconhecimento sobre a importância da incorporação desta tecnologia no seu 

cotidiano. 

 

4.2.2 A atualização em tuberculose como necessidade dos profissionais de saúde 
 
 

As unidades de registro revelam que os profissionais de saúde reconhecem deficiências 

no conhecimento sobre TB e apontam para a mudança no cotidiano profissional após a 

realização do curso, conforme demonstrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Unidades de registro sobre a atualização em TB como necessidade dos 
profissionais de saúde 

 
Categoria Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 

A tele-educação 
interativa como 

ferramenta para a 
educação permanente 

 
 
Atualização em TB como 

necessidade dos 
profissionais de saúde 

Reconhecimento por parte dos 
profissionais sobre as deficiências do 
conhecimento acerca da TB 

 
10 

Impacto no cotidiano profissional com 
mudanças de condutas após a 
realização do curso 

 
10 
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A maioria dos sujeitos da pesquisa relatou a necessidade de atualização sobre TB e 

mudança no desempenho profissional após o curso, conforme demonstrado na Figura 33. 

 

Figura 33 - Distribuição dos fatores que apontam para a atualização em TB como 
necessidade dos profissionais de saúde e número de respondentes 

 
 

Os profissionais de saúde verbalizaram exemplos no seu cotidiano profissional, com 

vistas a exemplificar essas ações, pontuaram após a realização do curso: mudanças na 

abordagem do paciente, troca de experiências entre profissionais da unidade e maior reflexão 

do seu papel no controle da TB. 

 
[...] Eu não tinha nem tanta noção de que o negócio era tão terrível assim. Pra mim TB era 
uma doença da época dos poetas que morriam de TB porque ficavam na chuva, na vadiagem, 
na boemia. [...] E os ambientes, também que ele falou dos ambientes, tem que ser arejado, tem 
que ser aberto, dos exaustores, entendeu? Ah, eu gostei muito. Tudo isso eu não sabia e fiquei 
sabendo (E1). 

 
[...] Ah é importante, porque se você tem um protocolo estabelecido e você não tava seguindo, 
quando você passa a seguir você tem um impacto gigantesco né, pro paciente, principalmente 
pro sistema de saúde né, ainda mais pra uma doença prevalente na região como a TB, então 
é um impacto excelente, sem sombra de dúvida né, a gente consegue bloquear os casos com 
um pouco mais de antecedência né. Diminuir a incidência e prevalência da doença, então eu 
acho que o impacto é muito positivo né (E9). 

 
[...] Então, fazer esse processo num lugar ventilado, não dentro da unidade, né. São coisas 
que me acrescentaram né, que eu já nem lembrava, se é que tinha essa situação. Mas é  muito 
bom, você começa a reviver e aprender muita coisa também (E10). 
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Segundo Guimarães e colaboradores (2006), as ações de tele-educação resultam num 

processo de transformação das práticas. Esse processo foi apontado nas falas dos profissionais 

de saúde que relataram mudanças de conduta após o curso, demonstrando, então, a necessidade 

de atualização dos conhecimentos relativos à temática sobre TB, conforme demonstrado a 

seguir: 

 
[...] Vai, vai refletir [na atuação profissional] sim, porque a gente agora como dentista tem 
um conhecimento melhor dos sintomas da TB [...] serve pra identificar uma TB ou orientar, 
caso não seja, mesmo assim orientar e encaminhar pra enfermeira e o médico (E1). 

 
[...] Houve, houve mudança especialmente no cuidado de pedir a prova tuberculínica né, que 
a gente não tava realmente pedindo e teve uma mudança principalmente nesse sentido (E9). 

 
Andreazzi (2009) aponta em seu estudo que a tele-educação foi uma estratégia de 

grande impacto para os profissionais que realizaram o curso em EaD. A pesquisadora constatou 

que, após um ano da sua realização, ainda estavam ocorrendo mudanças significativas na prática 

profissional, com 76,9% dos procedimentos modificados. E, ainda, na avaliação subjetiva dos 

participantes, cujos relatos referem que o curso promoveu mudanças comportamentais e 

impactos positivos na prática profissional. 

Corrobora com este estudo Paixão (2008) que também constata, em sua pesquisa, a 

mudança no conhecimento dos profissionais, após a utilização da tele-educação em sua 

experiência com a Hanseníase. 

Essa assertiva também foi apontada por Andrade (2013) que investigou a TS na 

perspectiva das equipes de saúde e constatou que a tele-educação foi, dentre todas as 

ferramentas da TS, a de maior usabilidade pelos profissionais e que os auxiliou em suas 

condutas, tendo sido considerada também o serviço de maior apoio para os municípios da região 

de Goiás. Foi relatado pelos respondentes da pesquisa que a tele-educação possibilitou um 

grande ganho para o aprendizado dos profissionais. 

A pesquisa de Andrade (2011) discute os processos de educação para o trabalho, no 

qual o sujeito deve ser reconhecido como ator na construção do seu conhecimento, com vistas 

à transformação das práticas técnicas e sociais. 

Essa autora enfatiza que participar de ambiente digital significa uma produção de 

conhecimento, possibilita esclarecer dúvidas e adquirir experiência com o relato de vivências 

de outros em sua prática diária. 
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Ressalte-se que a pesquisa realizada sobre o uso das TICs nos estabelecimentos de 

saúde brasileiro - TIC 2013- apontou a tele-educação como a modalidade mais utilizada 

(CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, 2014). 

Corrobora com essa constatação o estudo de Oliveira (2010), ao constatar que as ações 

de tele-educação trazem diversos benefícios, sendo um deles a integração entre as instituições 

de ensino e os serviços de saúde, resultando em processos de transformações de práticas no 

cotidiano profissional. Os extratos das falas dos profissionais de saúde enfatizam essas 

afirmações, conforme demonstrado a seguir: 

 
[...] A parte de PPD que tem que fazer até de adulto, aqui só fazem de criança. Aí eu falei 
numa reunião que teve sobre TB [...]meu jeito de atender TB, eu mudei bastante, meu jeito 
(E4). 

 
[...] Porque assim, tinha assim algumas coisas que eu não sabia, que eu acabei aprendendo 
com o curso e todo aquele material [...] foi muito fácil de entender e, assim, foi de grande 
valia, pelo menos pra mim foi de grande valia. Acrescentou bastante no meu dia-a-dia[...]O 
PPD. A gente não tinha o hábito de pedir (E6). 

 
[...] Aí quando eu fiz esse curso pelo menos eu vi qual a importância do comunicante de TB, 
eu não sabia por exemplo. Aí depois que eu acessei esse curso que eu fui saber: ah, olha só, 
isso vai ter um impacto mais pra frente naquele comunicante (E11). 

 
Constata-se, pela análise das narrativas dos participantes da pesquisa, que esses 

profissionais não haviam realizado, pelo menos a curto prazo, nenhuma capacitação específica 

com a temática sobre TB. As falas dos profissionais revelaram falta de conhecimento em 

determinados aspectos abordados pelo curso; portanto, apontando deficiências de 

conhecimento, o que possibilitou reconhecer a importância da EPS como uma estratégia de 

qualificação profissional e a ferramenta tele-educação como um instrumento facilitador para 

esse processo 

A incorporação dessas tecnologias está ocasionando transformações no cotidiano do 

trabalho em saúde; são ferramentas que permitem a rápida socialização das informações, 

possibilitando a capacitação permanente da equipe (OLIVI, 2014). 

Santos, Nogueira e Arcêncio (2012) apontam para a importância da promoção da 

capacitação das equipes de saúde em TB, como instrumento para que instituam a avaliação  em 

seus processos de trabalho e possam contribuir com o êxito na luta contra a tuberculose. 

Conclui-se, portanto, que o uso da tecnologia de educação a distância configura-se 
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como uma importante ferramenta que pode impactar positivamente a qualificação da prática 

de cuidados da rede de serviços do SUS, em especial da AB. 

 
4.2.3 A qualidade do curso como fato-chave para a incorporação da tele-educação 

 
As unidades de registro revelam que os profissionais de saúde sentiram-se satisfeitos 

com o curso, destacando a participação dos profissionais que realizaram o curso, apontando 

para a identificação do conteúdo apresentado com as expectativas dos profissionais. Ainda 

reforçam a disseminação do conhecimento e o acesso aos conteúdos de forma individualizada 

e interativa, conforme demonstrado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Unidades de registro sobre a qualidade do curso como fato-chave para a 
incorporação da tele-educação 

 
Categoria Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 
 
 

A tele-educação 
interativa como 

ferramenta para a 
educação permanente 

 
 
 

A qualidade do curso 
como fator chave para a 

incorporação da tele- 
educação 

Satisfação dos profissionais em 
relação ao curso 

11 

Destaque aos profissionais de 
saúde que realizaram o curso 

11 

Identificação do conteúdo 
apresentado com as expectativas 
dos profissionais de saúde 

 
11 

Potencializa a disseminação do 
conhecimento 

11 

Acesso aos conteúdos de forma 
individualizada e interativa 

11 
 

A Figura 34 demonstra os principais fatores sobre a qualidade do curso como fator 

chave para a incorporação da tele-educação e aponta para a unanimidade dos respondentes. 

 
Figura 34 - Distribuição dos fatores que apontam para a qualidade do curso e o número 

de respondentes 
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As narrativas apontam para a satisfação dos profissionais em relação ao curso e os 

resultados são positivos em vários cenários, ressaltando a tele-educação interativa como 

importante ferramenta para capacitação profissional. Destacam também a participação dos 

profissionais que contribuíram na elaboração do curso, por intermédio do compartilhamento de 

suas experiências nas ações de controle da TB. 

 

[...] Então você tem que tá sempre renovando pra tá prestando atenção né, porque a gente 
trabalha num ambiente multidisciplinar né, então são várias áreas de atenção...Acho muito 
eficiente, pra parte teórica é excelente (E2). 

 
[...] O conteúdo excelente, excelente. Não foi cansativo porque foi dividido em módulos né, 
semanais então não foi cansativo não. Dava pra fazer, participar, fazer as tarefas 
tranquilamente. […] é uma maneira que o governo tá possibilitando os profissionais de se 
atualizarem sem demandar muito tempo, né. É como se mastigasse a informação e desse de 
uma maneira mais agradável pra pessoa absorver né. Bem interessante (E3). 

 
[...] O conteúdo é maravilhoso. [...] Muitas coisas a gente já viveu, já viu, mas tinham coisas 
inéditas, coisas inéditas que eu achava que tinha esgotado tudo de TB, mas não. Os vídeos 
trouxeram coisas novas, de como manejar, postura... De como ter o  manejo realmente clínico 
com relação a TB (E8). 

 

O acesso à tele-educação potencializa a disseminação do conhecimento, permitindo 

que os profissionais possam acessar os conteúdos de forma individualizada e interativa, 

conduzindo seu aprendizado. 

O aprendizado poderá ser mais significativo de acordo com o grau de interação entre 

os participantes do processo. Conforme afirma Kenski (2007), a EaD não pode ser individual, 

mas deve valorizar a troca de informações entre professor e tutor com os alunos. Portanto, o 

processo de educação na perspectiva da formação crítica e reflexiva demanda que o professor 

e o tutor tornem seus alunos sujeitos desse processo. 

Destaca-se que a modalidade de educação a distância estimula a autogestão do 

conhecimento, tendo como premissa a interatividade que certamente culminará com a 

autonomia intelectual do profissional. A TS pode ser considerada uma inovação, uma vez que 

provoca mudanças, quando introduz novos métodos de trabalho, de geração do conhecimento 

e de aprendizagem (GUNDIM, 2009). 

De acordo com Gagnon e colaboradores. (2007), a condição determinante para a 

utilização da TS é o atendimento às necessidades dos profissionais de saúde. Nesse contexto, 

considerando a tele-educação uma ferramenta que instrumentaliza os profissionais para a 
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prática, pode-se concluir que este seja o motivo principal para uma usabilidade mais 

expressiva dessa modalidade, principalmente quando comparada à teleconsultoria. 

As narrativas apontam sobre a importância da identificação do conteúdo apresentado 

com as expectativas dos profissionais de saúde, conforme demonstrado a seguir: 

 
[...] E essas pessoas sendo nossas referências estavam trazendo coisas novas pra gente (E8). 

 
Ao se pensar em um curso na modalidade tele-educação, há de se ter clara a 

importância da conexão entre as necessidades dos profissionais e a qualidade na apresentação 

do conteúdo a ser abordado, para que possa despertar nos alunos interesse e  comprometimento 

com as aulas. 

A tele-educação, modalidade da TS, propõe que o potencial de aprendizagem se dará 

de acordo com os interesses individuais e sociais do aluno, de forma mais acentuada que na 

educação presencial e possibilita aos trabalhadores da saúde a busca e o acesso a espaços de 

reflexão sobre a prática com atualização técnico-científica, assim como o diálogo com usuários 

(população) e demais trabalhadores que integram os serviços (BRASIL, 2012b). 

Conclui-se, portanto, que o uso da tecnologia de educação a distância, tele-educação, 

configura-se como uma importante ferramenta que pode impactar positivamente a qualificação 

da prática de cuidados e desempenhar um papel fundamental na transformação das atividades 

em saúde, sendo apontada como uma necessidade percebida pelos profissionais de saúde 

(ROIG; SAIGÍ, 2011). 

 

4.2.4 Fatores facilitadores para a prática da tele-educação 
 
 

As condições facilitadoras são fundamentais, pois indivíduos com a intenção de 

desempenhar um comportamento podem não o fazer se houver dificuldades para seu 

desempenho. Alkmim (2010) aponta a influência dos fatores na utilização da TS, em seu estudo, 

ao abordar aqueles que podem tornar determinado comportamento fácil de ser realizado, 

enquanto barreiras são os fatores que podem dificultá-lo. 

As falas dos participantes da pesquisa apontam para a facilidade de acesso à 

informação, o rompimento de barreiras como distância, tempo e custo, evitando os 

deslocamentos, assim como impedindo a ausência do trabalho, conforme demonstrado na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 - Unidades de registro sobre os fatores facilitadores para a prática da tele- 
educação 

 
Categoria Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

A tele-educação 
interativa como 

ferramenta para a 
educação permanente 

 
Fatores facilitadores 
para a prática da tele- 

educação 

Facilidade de acesso à informação 11 

Evita o deslocamento, rompendo barreiras 
como distância, tempo e custo 11 

Evita ausências do trabalho 11 

 
A Figura 35 demonstra os fatores facilitadores para a prática da tele-educação. 

 

Figura 35 - Distribuição dos fatores facilitadores para a prática da tele-educação e o 
número de respondentes 

 
 
 

As falas dos participantes da pesquisa também apontam para a facilidade de acesso à 

informação conforme reportado pelos respondentes. 

 

[...] É, então, nós médicos e profissionais da área de saúde sempre temos obrigação de tá se 
reciclando né, buscando novas informações, isso é um mecanismo importante até pelo nosso 
estilo de vida. A gente trabalha muito, não tem tempo de às vezes pegar um livro, ler (E3). 

 
[...] A gente troca informação com os outros colegas também. [...] Facilita o acesso a 
informação, né. A gente sabe que depois que a gente sai da faculdade as informações mudam, 
tudo se atualiza e às vezes a gente, se ficar um pouco parado, perde essas informações, então 
você tendo um acesso rápido, dinâmico, com as informações, isso é  muito importante (E3). 

 
[...] Facilita né, que pra pegar a leitura mesmo, os manuais, os manuais a gente conhece, mas 
eles são cansativos, né. Aí fica meio que um resumo dos livros né. A gente tem um completo e 
teria o... [...] Ficou bem assim, facilita né o aprendizado (E7). 
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Para Ruiz e colaboradores (2006), a tele-educação possibilita a utilidade 

prática, o custo-benefício e a motivação do aprendiz. Ressaltam também a redução  de 

viagens e de custos envolvidos. Segundo David e colaboradores. (2012, p. 131): 

 
A inserção da educação à distância nas atividades de EPS possibilitou a 
superação de barreiras geográficas e temporais, permitindo que, assim, o 
profissional consiga buscar conhecimento, evitando deslocamentos, e possa 
escolher o horário que melhor lhe convém, desenvolvendo a autogestão da 
aprendizagem. 

 
Urtiga, Louzada e Costa (2005) concluíram em seu trabalho que a grande vantagem da 

Telemedicina é, sem dúvida, o fato de que esta tecnologia transforma radicalmente a 

distribuição da educação em saúde [...], simplesmente por eliminar o fator distância. 

Os participantes da pesquisa enfatizam que a EPS, na modalidade a distância,  otimiza 

processos e gera economia pela diminuição de despesas com gastos de viagens (OLIVEIRA, 

2010). 

 

[...] Acho que a principal facilidade é você não ter que se deslocar a um núcleo Só o fato de 
você não ter que se deslocar lá é muito bom né, então você tem realmente a possibilidade de, 
se não conseguir fazer durante teu horário de trabalho, fazer no período livre né, que você 
tem (E9). 

 

Consideram também a EPS, na modalidade a distância, um recurso fácil e rápido, 

reduzindo o deslocamento e as ausências do ambiente de trabalho. Ainda nesse contexto, 

referem que a EPS, na modalidade a distância, possibilitou mudanças na práxis profissional, 

evidenciando por parte dos profissionais uma atuação mais crítica e reflexiva (PAIXÃO, 2008; 

ANDREAZZI, 2009; SCHÖEDER, 2009; ANDRADE, 2011;TAVEIRA, 2012; ANDRADE, 

2013;GODOY; GUIMARÃES; ASSIS, 2014). 

Diversos estudos apontam o uso da TS como vantagem, considerando o fato da EPS  a 

distância evitar o deslocamento da equipe para fora das comunidades, o que diminui custos, 

disponibilizando recursos que podem ser investidos na infraestrutura necessária às TICs 

(ANDRADE, 2011; TAVEIRA, 2012; ANDRADE, 2013; OLIVEIRA, 2010; OLIVI, 2014). 

O conjunto das respostas, como já evidenciado, ressalta que a utilização das TICs,  por 

meio da tele-educação, rompe barreiras como: distância, tempo e custo, possibilitando que cada 

um faça o seu horário de acordo com o tempo de que dispõe. Nessa perspectiva, com a 

ampliação do acesso a computadores e Internet, a expectativa é que elas se tornem parte das 
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ferramentas de trabalho dos profissionais na atenção à saúde (GAGNON et al., 2007; 

GAGNON et al., 2010). 

As narrativas apontam para a facilidade da tele-educação evitando deslocamentos. 

 
[...] Ah eu gosto, acho muito prático né, você não tem que tá indo em todas as aulas 
presenciais. Então a internet facilitou muito a nossa vida né, muito mesmo... (E2). 

 
[...] É uma ferramenta válida né, que nem sempre a gente tem a disposição de tá indo até o 
local, a gente ganha tempo e adequação dos horários pra fazer o estudo mesmo (E7). 

 
[...] Quando você tem que se deslocar, cê tem que prever o tempo de chegada dele no local, 
então esse profissional vai ficar muito mais fora, ausente da sua área de atuação, né, até... E 
o tempo que ele vai ter na educação lá. Claro que ele ter no ambiente de trabalho, tendo 
acesso a informação, tendo a discussão, é claro que isso é sempre válido (E8). 

 
[...] Pra mim na verdade é o melhor jeito, porque como a gente não tem como sair das 
unidades no nosso horário de trabalho (E11). 

 
Todos os respondentes apontam para o curso em EaD, como uma possibilidade de 

evitar o deslocamento, rompendo barreiras como distância, tempo e custo. Ao analisar a 

localização e o tempo gasto para o deslocamento, considerando o percurso de ida e volta 

(Figuras 36, 37 e 38), conclui-se que esse tempo poderá ser revertido no atendimento ao 

paciente. Portanto, o curso em EaD evita a ausência do profissional do ambiente de trabalho. 

 

Figura - 36 Localização das unidades de saúde em relação à Secretaria Municipal de 
Saúde de Praia Grande 
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Unidade de Saúde Endereço 

Usafa Forte Av Rio Branco n. 562 - Bairro Canto do Forte 

Usafa Solemar 
Av. Presidente Kennedy n. 918 - Bairro 

Boqueirão 

Usafa Guaramar Av. Trabalhadores n. 1717 - Bairro Jardim Glória 

Usafa Quietude 
Rua Rui Manoel Sampaio Seabra Pereira n. 500 - 

Bairro Jardim Quietude 

Usafa Mirim 
Rua Nossa Senhora da Conceição n. 400 - Bairro 

Vila Mirim 

Usafa Tupiry Rua Idelfonso Galeano n. 368 - Bairro Tupiry 

Usafa Esmeralda 
Rua Menotti Del Picchia n. 206 - Bairro 

Esmeralda 

Secretaria Municipal de Saúde Av. Presidente Kennedy 8850 - Bairro Solemar 

 
 

 
Figura 37 – Distância das unidades (ida e volta) até a Secretaria Municipal de Saúde de 

Praia Grande (SESAP) em kilômetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Figura 38 apresenta o tempo necessário gasto entre cada unidade e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Praia Grande (SESAP). 
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Figura 38 – Tempo gasto (ida e volta) entre cada unidade e a Secretaria Municipal de 
Saúde de Praia Grande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godoy, Guimarães e Assis (2014), ao apontarem que a promoção de educação em 

saúde, mediatizada pela Internet, está cada vez mais se consolidando como uma prática comum. 

A TIC é uma oportunidade para diminuir a barreira geográfica ou mesmo eliminá-la. 

A busca para a melhoria da qualidade dos serviços está no aperfeiçoamento e no 

desenvolvimento profissional contínuo; assim, o grande avanço qualitativo para a educação é a 

internet, que possibilitou vários arranjos da educação a distância, unindo as TICs (CARNEIRO; 

BRANT, 2013). 

 

4.2.5 Fatores dificultadores para a prática da tele-educação 
 

A principal queixa, evidenciada pelos participantes da pesquisa, centra-se na falta de 

recursos tecnológicos na unidade; esses profissionais referem-se ao número reduzido de 

computadores, sendo que a maioria relata apenas um computador que se destina à recepção para 

o agendamento de consultas e acesso aos dados dos pacientes, obrigando-os a utilizar o 

computador da sua residência. Referem, também, a sobreposição de tarefas que devem ser 

exercidas pelos profissionais, na maioria das vezes com um número excessivo de demandas 
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que precisam ser atendidas e resolvidas, assim como, apontam, ainda, para a falta de 

sensibilização do gestor da unidade, conforme demonstrado na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Unidades de registro sobre os fatores dificultadores para a prática da tele- 

educação 
 

Categoria 
Principal 

 
Subcategorias 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 
A tele-educação 

como 
ferramenta para 

a educação 
permanente 

 

Fatores 
dificultadores 

para a prática da 
tele-educação 

Falta de recurso tecnológico na unidade 11 

Sobreposição de tarefas exercidas pelos profissionais 10 

Falta de estrutura para a realização do curso no horário 
de trabalho 10 

Falta de sensibilização do gestor da unidade 8 

 
A Figura 39 aponta para os fatores dificultadores para a prática da tele-educação e o 

número de respondentes. As falas apontam para problemas estruturais e organizacionais. 

 

Figura 39 - Distribuição dos fatores dificultadores para a prática da tele-educação e o 
número de respondentes 

 
 
 

Os respondentes revelam a falta de recurso tecnológico como importante fator que 

dificulta a prática da tele-educação, conforme exemplificado pelos extratos de suas falas . 

[...] Porque tem pouco computador aqui, e o local que é na recepção, é um local muito cheio 
de gente, e os pacientes também vêm, reclamam já de cara feia, começam a fazer pergunta 
tinha que ter um computador mais reservado pra gente (E1). 
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[...] Ah eu acho que o acesso dentro da unidade, não dá pra você fazer um curso TS onde você 
dentro da unidade você não tem como acessar, né. Você não tem um ponto de internet, uma 
coisa, um equipamento, fica tudo muito difícil, então, fica distante ( E5). 

 
[...] A gente pegou aquele meio-período pra fazer em casa porque aqui na unidade não tinha 
nenhum computador que abrisse os vídeos. Então não tinha como, e eu acredito assim, mesmo 
que abrisse os vídeos, a gente teria que ocupar o computador e que ninguém ficasse batendo 
a todo o momento na porta (E6). 

 
[...] Você acabava fazendo em casa, mas assim o ideal seria se a gente tivesse um computador 
pra tá fazendo na unidade mesmo. E aí como a gente não tem nem os computadores 
disponíveis na unidade, foi feito no domicílio mesmo (E7). 

 
[...] Se você tem que fazer esse curso ele tem que ter na unidade um computador disponível 
pra você acessar, que as vezes nem todas tem computador em casa, nem  todas  sabem acessar 
(E10). 

 
As falas dos profissionais de saúde retratam a realidade das unidades de saúde. Há 

poucos computadores, o que dificulta o acesso ao curso. Este fato pode ser constatado pelo 

levantamento do número de computadores nas unidades, encontrado na ocasião desse estudo. 

De acordo com as informações relatadas pelo gestor responsável pela AB no 

município, as unidades de saúde apresentavam em 2014, um total de 6 computadores 

distribuídos da seguinte forma: 3 computadores na recepção, para agendamentos das consultas, 

2 computadores para a administração e 1 para a farmácia (Figura 40). 

 

Figura 40 - Distribuição de computadores por unidades de saúde em cada setor no 
município de Praia Grande, em 2014 

 

A Usafa Mirim se destaca em número de computadores, porque, a partir do ano de 

2015,  iniciou-se  no  município  um  projeto  de  informatização  da  rede  e  essa  unidade foi 
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escolhida como piloto para posterior expansão às outras unidades de saúde. Constata-se que 

somente a Usafa Mirim tem 4 consultórios com 1 computador em cada um e sala de vacina 

informatizada com 2 computadores. 

Nas demais unidades de saúde também houve um acréscimo de computadores para  os 

ACS. A Usafa do Forte, Mirim Solemar e Tupiry possuem tablets para os agentes comunitários 

(Figura 41). 

Ressalta-se que a conectividade no município de Praia Grande apresenta 2 megabytes 

e intranet com fibra óptica subterrânea, privada do próprio município. 

 

Figura 41 - Distribuição de computadores por Usafa em cada setor no município de  
Praia Grande, em 2015 

 
 
 

Outro aspecto relevante apontado pelos respondentes diz respeito à sobreposição de 

tarefas exercidas pelos profissionais de saúde. 

Barros e Cardoso (2008) confirmam essa assertiva, em estudo realizado em Belo 

Horizonte, que revelou a dificuldade dos profissionais de saúde em conciliar as atividades de 

TS com as suas demais atribuições. 

Nicolini (2006) também trata dessa temática, ao considerar que a TS demanda uma 

série de alterações nos processos de trabalho. 
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No que tange aos aspectos organizacionais, constata-se a necessidade de planejamento, 

mudanças administrativas e adaptação das atividades no cotidiano dos profissionais para 

alcançar a sua sustentabilidade (DURRANI; KHOJA, 2009). 

Ainda no que diz respeito às dificuldades dos profissionais de saúde conciliarem suas 

atividades cotidianas com o manuseio das ferramentas da TS, Barros e Cardoso (2008) também 

discorrem sobre essa temática, evidenciando em seus estudos a dificuldade dos profissionais 

em conciliar as atividades de TS com as suas demais atribuições. 

Corroboram com essa afirmação Ruas (2012), Barton e colaboradores (2007), ao 

afirmarem que o acúmulo de tarefas pode dificultar a utilização das ferramentas tecnológicas. 

Fatores organizacionais não técnicos têm sido sugeridos como responsáveis pelas falhas na 

adoção de inovação tecnológica. 

Discorrendo, ainda, sobre as dificuldades para o acesso à TS, Andrade (2013) aponta 

em seu estudo que questões da organização do trabalho como a disponibilidade de tempo, são 

fundamentais para o acesso à ferramenta, assim como a postura política do gestor. 

Partindo-se da premissa de que a organização dos processos de trabalho é um elemento 

chave para o sucesso da tele-educação, o contrário pode ser considerado um obstáculo para sua 

utilização, conforme apontado pelas falas a seguir: 

 

[...] Pra cê ter uma ideia, eu mudei minha carga horária de trabalho, eu tô entrando as 7h da 
manhã, por quê? Porque das 7 as 8 eu consigo produzir, porque depois das 8 eu começo   a 
atender as pessoas. Todo mundo chega né, o servidor tá com problema de férias, vai conversar 
comigo. Um que tá com um projeto pra discutir... Eu só vou ter tempo de fazer em casa. O 
curso inteiro eu fiz. (E8). 

 
[...] Muitas vezes não temos computadores, muitas vezes se temos, não temos acesso na 
unidade. Não temos tempo disponível pra isso. Muitas vezes temos que acessá-la de casa, que 
é uma outra trajetória de trabalho (E10). 

 
[...] A gente não tem a disponibilidade dos computadores pra fazer isso no ambiente de 
trabalho e outro também que a gente acaba tendo que deixar de atender algumas demandas 
(E11). 

 
O estudo de Olivi (2014) constata em seus resultados que os escassos recursos 

tecnológicos e as condições inapropriadas de trabalho não favorecem um ambiente propício 

para realização das atividades da tele-educação. 

Os relatos dos entrevistados mostram as dificuldades relacionadas à questão estrutural. 

A dificuldade de tempo durante o horário de trabalho para o acesso ao curso e a 
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falta de computadores disponíveis nas unidades foram desafios relatados pelos profissionais e 

exemplificados a seguir: 

 

[...] A dificuldade foi que não pode mexer aqui porque aqui tem pouco computador (na 
USAFA), eu mexi em casa e aí é uma dificuldade pessoal porque eu não sou muito boa com o 
computador, meu marido me ajudou em muitas coisas. Foi uma dificuldade grande, foi, foi 
sim. Já usar a noite, já usar cansada (E1). 

 
[...] Então se eu tivesse fazendo o curso lá no posto eu podia tá utilizando esse horário pra 
né... Mas é complicado, não tem como, tem que ser de casa mesmo. A gente fala que os 
computadores são muito sucateados. (E2.) 

 
[...] São 2 computadores mas eles estão sendo utilizados todo o momento, não tem como eu 
chegar e falar: Posso utilizar agora? Não tem como eu fazer isso. Então assim, na verdade, a 
situação ideal seria um computador pra cada profissional, que eu tivesse um computador na 
minha sala enquanto eu não tivesse atendendo eu poderia acessar. E até durante, entre  um 
intervalo entre uma consulta e outra, buscar uma informação, né. Seria o ideal, mas eu acho 
que não tem essa condição (E3). 

 
[...] Na verdade não tem computador nas unidades. E não sei se é da internet, também não sei 
se é do gestor, mas não abria essa pagina. E eu vi que mais postos não abria (E4). 

 

No conjunto das respostas dos profissionais, a política interna da unidade e a falta de 

infraestrutura aparecem como elementos impeditivos do uso da tecnologia, também apontado 

em diversos estudos (ALKMIM, 2010; OLIVEIRA, 2010; SIVA, K., 2013; ANDRADE, 2013; 

OLIVI, 2014). 

Considerando os dados das TICs 2013, há um caminho importante a percorrer no que 

se refere à agenda da infraestrutura. Há uma lacuna significativa de acesso à infraestrutura 

(como computador e Internet) em estabelecimentos de saúde voltados à AB e ambulatorial 

(CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, 2014). 

Outro aspecto, a ser considerado como dificultador para a utilização da tele- educação, 

refere-se ao papel do gestor dos serviços de saúde. A falta de estrutura para a realização do 

curso dentro do horário de trabalho, conforme a proposta do Programa, foi um ponto em comum 

a todos os entrevistados. As falas demonstram certa insatisfação para com a gestão. 

 

[...] Não tivemos folgas pra acessar em casa. Foi extra tempo de serviço, não tivemos tipo 
assim “ah, vou deixar reservado um período pra você sair mais cedo pra poder usar esse 
sistema. Não, isso não teve. [...] A gente se virava como pode, o horário que dá (E1). 
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[...] A gente já ta acostumado né, fazer o que né. Quando você tá afim de fazer você acaba 
lançando mão dos seus recursos próprios mesmo pra isso né. Fiz na minha casa... É, não 
adianta ficar esperando que eles deem computador pra gente... (E2). 

 
[...] É, eu acho que aí falhou um pouco na questão de condições de você estar usando essa 
ferramenta dentro do ambiente de trabalho, né. Eu senti, eu trazia meu note, salvava as coisas 
numa pasta e trazia pra ler, trazia pra rever aqui, mas se eu precisasse acessar naquele 
momento, eu tenho o ponto, mas eu não tenho uma senha que eu possa acessar essa intranet, 
né. E para os médicos têm, enfermeiro... Dificilmente... É uma briga [...] (E5). 

 
[...] O gestor tem que garantir que a gente vai ter paz pra acessar, né... Porque não adianta 
eu ter o computador aqui e todo mundo ficar toda hora batendo na porta, batendo na  porta... 
(E6). 

 
[...] Não, não fui dispensada, você acabava fazendo em casa, mas assim o ideal seria se a 
gente tivesse um computador pra tá fazendo na unidade mesmo (E7). 

 
Para Albuquerque (2013), a adesão dos gestores dos serviços de saúde é necessária 

para promover e viabilizar a participação dos profissionais, partindo do pressuposto de que a 

ausência do trabalhador para o aperfeiçoamento não significa a ausência do trabalho, uma vez 

que isso faz parte da busca de soluções de problemas no seu cotidiano profissional. 

Considerando que a ferramenta da tele-educação é de grande relevância para a 

qualificação do profissional, faz-se necessária a conscientização por parte dos gestores da 

importância da educação permanente destes profissionais, inclusive no horário de trabalho, 

além de prover a estrutura e a organização necessárias, aumentando, assim, o estímulo a estes 

trabalhadores para que superem suas dificuldades no manejo das tecnologias e que possam 

usufruir de seus benefícios. 

 

[...] Se não dá condições de usar dentro do trabalho, ao menos poderia liberar um período 
(E1). 

 
[...] Eu acho importante que se o profissional tiver que fazer, ele realmente precisa de pelo 
menos um meio-período na semana pra se ater a isso (E6). 

 
[...] Eu acho que o apoio foi parcial. A gente tem um período fixo teoricamente de educação 
continuada e por a gente não ter acesso a internet no posto, eu acho que o gestor deveria ter 
oferecido pra você usar esse período de educação continuada pra você fazer o curso em casa. 
Isso não foi oferecido. Então eu acho que nesse caso o apoio do gestor poderia ser um 
pouquinho melhor (E9). 

 
[...] Então quando eu vou acessar, quando não pode ser, não é dado esse  horário  na unidade, 
é em casa (E10). 
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De acordo com Silva, K. (2013), cabe ao gestor dos serviços oferecer espaço nos 

ambientes de trabalho para otimizar e democratizar a utilização dos equipamentos e  tecnologia 

disponíveis. 

Os estudos mostram o desafio para incorporar a tele-educação como prática no 

cotidiano dos serviços, embora do ponto de vista normativo esteja contemplado e pactuado 

com os gestores; nos processos de trabalho cotidianos nem sempre isso ocorre (DAVID, et al., 

2012). Para essas autoras, a educação a distância é um dispositivo capaz de contribuir para o 

fortalecimento de sujeitos trabalhadores e para a qualificação do trabalho em saúde no SUS. O 

conhecimento por parte dos gestores dos serviços de saúde em relação à tele- educação  é  

decisivo  para  sua  efetivação;  portanto,  sensibilizá-los  é  um  desafio  para    a 

implementação da TS (FARIA; DAVID, 2010). 

Para Oliveira (2010), o interesse político pode influenciar tanto positivamente,  quanto 

negativamente na concretização da EPS no ambiente de trabalho. Faz-se necessário 

conscientizar os gestores acerca da importância dessa ferramenta como transformadora do 

processo de trabalho e promover a articulação entre a EPS e a TS, contribuindo para o 

fortalecimento do SUS. 

Partindo-se da premissa de que os gestores são atores-chave para a implementação e o 

êxito da TS, faz-se necessário ampliar as discussões com o propósito de compreender quais os 

fatores que dificultam a efetivação dessa nova proposta assistencial. 

O que se depreende é a importância da discussão a respeito da inserção de uma política 

pública ainda recente que, sem dúvida, traz novos desafios tanto para os profissionais de saúde 

como para os gestores. 

Isto posto, pretende-se abarcar alguns dos principais desafios na implementação de 

políticas públicas, trazendo à tona a questão da telessaúde. 

Para tanto, a análise das entrevistas dos gestores responsáveis pela AB no município 

de Praia Grande foi conduzida a partir do principal elemento analítico: a inserção da TS como 

política pública de saúde e as subcategorias que emergiram a partir da recorrência do  conteúdo 

das falas dos gestores e que foram categorizadas em três eixos: 1) o processo de gestão do 

financiamento para a implementação de uma política pública de saúde; 2) a organização política 

e estrutural para a implementação da Telessaúde; 3) a mudança de paradigma para a utilização 

de uma nova ferramenta de trabalho, conforme demonstrado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Síntese da análise de conteúdo das entrevistas dos gestores da atenção básica 
 

Categoria 
Principal Subcategoria Unidades de Registro Total 

 
 
 
 
 
 
 

A inserção da 
telessaúde como 
política pública 

de saúde 

 
O processo de gestão do 

financiamento para implementação 
de uma política pública de saúde 

 
Financiamento insuficiente 

 
4 

Dificuldade para a sustentabilidade 
da telessaúde 4 

 

A organização política e estrutural 
para implementação da telessaúde 

A importância do papel dos 
implementadores 4 

A força política para a 
implementação de novos programas 4 

Infraestrutura física e orçamentária 4 
Rotatividade dos gestores 1 

 

A mudança de paradigmas para 
utilização de uma nova ferramenta 
de trabalho 

Barreira tecnológica 3 
Inserção do telessaúde nas rotinas / 
mudança de paradigmas 4 

Percepção por parte dos profissionais 
e gestores sobre a importância do 
telessaúde 

 
4 

 
4.2.6 O processo de gestão do financiamento para a implementação de uma política 

pública de saúde 

 
A Tabela 10 apresenta a subcategoria sobre o processo de gestão do financiamento para 

a implementação de uma política pública de saúde, assim como, as unidades de registro com o 

número respectivo de respondentes. Constata-se que o financiamento insuficiente e a 

dificuldade para a sustentabilidade da telessaúde são fatores decisivos para sua inserção como 

política pública de saúde. 

 

Tabela 10 - Unidades de registro sobre o processo de gestão do financiamento para 
implementação de uma política pública de saúde 

 
Categoria Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 
A inserção da 

telessaúde como 
política pública de 

saúde 

 
O processo de gestão do 

financiamento para implementação 
de uma política pública de saúde 

 
Financiamento insuficiente 

 
4 

Dificuldade para a 
sustentabilidade da telessaúde 

 
4 
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A Figura 42 apresenta os fatores apontados pelos gestores sobre a inserção da 

telessaúde como política pública de saúde. Constata-se que todos os entrevistados expressam  a 

questão do financiamento insuficiente e a dificuldade para a sustentabilidade desse programa 

como fatores que interferem negativamente para a expansão da TS. 

 

Figura 42 - Distribuição dos fatores que interferem no processo de gestão do 
financiamento para implementação de uma política pública de saúde e o 
número de respondentes 

 
 
 

Ao se tratar sobre a temática política pública, em primeiro lugar há de se ter claro qual 

o seu significado. Diversos autores a definem; entretanto, optou-se por Guareschi (2004, p. 

180): 

Política Pública é o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos 
direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de 
determinada demanda, em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo 
que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. 

 
Atualmente, a implementação de políticas públicas tornou-se um grande desafio a ser 

enfrentado pelos gestores públicos. Consiste no planejamento e na organização do aparelho 

administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para 

realizar uma determinada política (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010). Para esses 

autores, a implementação de políticas públicas pode ser entendida como um processo de 

interação entre a determinação de objetivos e as ações necessárias para alcançá-los. 
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D'Ascenzi e Lima (2013) afirmam que a implementação de políticas públicas está 

relacionada ao desenvolvimento de processos político-administrativos que permitam o 

incremento das atividades implementadoras. 

Ainda para Silva e Melo (2000), deve ser salientado que a implementação estaria no 

âmbito da prática administrativa, isto é, corresponderia à execução de atividades. 

Discorrendo sobre políticas públicas, é imperativo remeter-se ao SUS, a principal 

política pública de saúde brasileira, instituída pela Constituição brasileira de 1988 e 

regulamentada por meio da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e  o funcionamento 

dos serviços correspondentes”. 

A primeira lei orgânica do SUS detalha: a) objetivos e atribuições; b) princípios e 

diretrizes; c) organização, direção e gestão, d) competência e atribuições de cada nível (federal, 

estadual e municipal); e) participação complementar do sistema privado; f) recursos humanos; 

financiamento e gestão financeira, planejamento e orçamento. 

A discussão sobre financiamento sempre esteve presente no cenário do sistema público 

de saúde. Entretanto, apenas em 2000, com a aprovação da Emenda Constitucional nº. 29 

(EC/29), que assegurou a participação das três esferas de governo no financiamento das ações 

e dos serviços públicos de saúde, é que se definiu um aporte anual mínimo de recursos (SERVO 

et al., 2011). 

É fato, pois, que o SUS tem sido subfinanciado e enfrenta grandes desafios para 

garantir a universalidade e a equidade à saúde (PAIM et.al., 2011). 

Esta temática deve ainda ocupar lugar de destaque em todos os níveis de gestão, 

buscando-se soluções para a sustentabilidade do SUS. 

Em nível local, os desafios continuam ao discutir financiamento entre os gestores da 

AB; as narrativas apontam para o subfinanciamento também na gestão municipal. 

Os depoimentos evidenciam a insuficiência do repasse do ente federal para o municipal 

e, assim, o gestor local abarca com o custeio de uma grande parte dos gastos com a saúde, 

inviabilizando muitos projetos a serem implementados. 

As falas apontam para um grande desafio a ser enfrentado pelos gestores públicos da 

saúde municipal, conforme demonstrado nas narrativas a seguir: 



128 
 

 
 
 

[...] Primeiro que o financiamento é muito aquém daquilo que se gasta, né. Pra cê ter uma 
ideia, hoje o município, ele arca com cerca de 75 a 80% do que é gasto em saúde, né. É, por 
exemplo, quando você pensa numa equipe de saúde da família, o... o Ministério da Saúde 
repassa 20%... Do custeio... De uma equipe de saúde da família, né. É, você, o município 
então entra com 80%, né. Então é um custo muito elevado (G1). 

 
 

[...] O que a gente percebe hoje com dados oficiais do SIOPS é que o município arca com 
60% do custo SUS do seu munícipe. Então apesar muitas vezes até mesmo dos projetos de 
investimento, o município é responsável por mais de 50% do valor da obra de investimento. 
Então hoje você percebe nitidamente a questão da oneração do ente municipal, tanto como 
carro chefe do investimento, quanto do carro chefe de custeio da operacionalização do 
Sistema Único de Saúde. Isso é nítido, comprovado particularmente na região Sudeste, onde 
você tem uma média quase de 70% em dados oficiais do SIOPS e de custeio dos entes 
municipais (G4). 

 
[...] Muitas vezes inviabiliza inclusive projetos. A Coordenação de Planejamento muitas vezes, 
avaliando o custo, enxerga que é inviável (G4). 

 
Os depoimentos apontam que o repasse do financiamento realizado pelo ente federado 

é considerado, na sua maioria, insuficiente. A implementação de políticas públicas tem sido 

amplamente discutida em diversos fóruns, incluindo a academia, as instâncias públicas e 

também os segmentos da sociedade civil; mas, apesar de todos os esforços, ainda não houve um 

consenso sobre sua demanda (FERNANDES; CASTRO; MARON, 2013). 

Considerando que o MS é quem define, coordena e financia as políticas, mas são os 

municípios que executam as ações dentro do SUS, o papel do gestor municipal é fundamental 

na implementação de políticas públicas; constata-se, portanto, maior responsabilidade dos 

municípios na gestão dos serviços de saúde. 

Os extratos das falas dos gestores apontam para essa questão, conforme demonstrado 

a seguir: 
 
 
[...] E muitas vezes a questão, ela não se dá muitas vezes atendendo aos nossos anseios, né. 
Às vezes, por exemplo, a gente tem algumas implantações de alguns programas específicos 
que a gente não consegue avançar por questão orçamentária, etc, porque justamente a  nossa 
demanda é muito maior do que vem de repasse. A gente tem, acaba o município arcando com 
grande parte da, do, do custeio pra poder manter um programa específico, uma ação 
específica do governo federal. A gente percebe isso na prática (G2). 
 
[...] Então acaba onerando esse orçamento que o município tem, tá, que teoricamente, por lei, 
seria de 15%, e o Estado com 12% e a União com 10. Só que quem hoje banca é o município 
que, a maioria dos municípios do Brasil hoje não coloca menos que 20% do seu orçamento. 
Praia Grande já chegou a 23, 24% do seu orçamento que a gente tá usando e não consegue 
dar conta da nossa demanda, tá? Então essa questão do financiamento é um ponto crítico que 
nós temos pra executar as políticas públicas de saúde, porque enquanto não tiver todos os três 
entes federados empenhados em financiar conjuntamente, de forma legal, de como é que tem 
que ser, a gente não vai conseguir (G3). 
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É fato a reconhecida insuficiência de recursos necessários para o atendimento às 

necessidades da população. Os gestores municipais complementam valores defasados da tabela 

do SUS, na tentativa de aliviar a repressão da demanda (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). 

Para esses autores, com o propósito de equacionar as questões políticas, 

administrativas e financeiras para a gestão do SUS e considerando que a responsabilidade pela 

gestão do SUS é dos três níveis de governo, em 2006 se instituiu o Pacto pela Saúde que definiu 

prioridades articuladas em três componentes: Pacto pela vida; Pacto em defesa do  SUS e Pacto 

de gestão. 

Ressalte-se que essa iniciativa efetivou um conjunto de reformas nas relações 

institucionais e no fortalecimento da gestão do SUS. O pacto introduziu mudanças nas relações 

entre os entes federados, inclusive nos mecanismos de financiamento, significando, portanto, 

um esforço de atualização e aprimoramento do SUS. 

Como elementos inovadores estão a ênfase às pactuações regionais nos colegiados 

regionais de saúde; na medida em que se avança a regionalização, possibilita-se a atenção 

integral ao usuário. No financiamento, os repasses de recursos federais, antes feitos por 

programas específicos, passam a ser realizados em cinco blocos: Atenção Básica, Atenção 

Média e Alta Complexidade, Vigilância à Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS, 

garantindo maior adequação às realidades locais. 

Busca-se, desde a implementação do SUS, superar obstáculos no sentido de torná-lo 

mais eficiente como política universal e equânime; porém, as dificuldades são grandes e 

transpô-las tem sido um desafio. 

Considerando a atuação mais expressiva dos gestores municipais, como executores das 

políticas públicas no município, faz-se necessário uma organização política mais contundente 

desse segmento para a garantia da implementação e sustentabilidade de novas políticas. 

 
4.2.7 A organização política e estrutural para a implementação da Telessaúde 

 
Ao analisar a questão da organização política e estrutural para a implementação da TS,  

contatam-se  que  fatores  como  a  importância  do  papel  dos  implementadores,  a força 
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política para a implementação de novos programas e a infraestrutura física e orçamentária são 

elementos imprescindíveis para a inserção da telessaúde como política pública de saúde. 

Outro aspecto a ser apontado diz respeito à rotatividade do gestor. Embora apenas  um 

gestor tenha pontuado essa questão, sabe-se que as frequentes mudanças nos gestores interferem 

negativamente nos processos de trabalho (Tabela 11). 

 
Tabela 11 - Unidades de registro sobre a organização política e estrutural para a 

implementação da Telessaúde 

 
Categoria Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

 
 
A inserção da telessaúde 
como política pública de 

saúde 

 
 

A organização política e 
estrutural para 

implementação da telessaúde 

A importância do papel dos 
implementadores 4 

A força política para a 
implementação de novos programas 4 

Infraestrutura física e orçamentária 4 

Rotatividade dos gestores 1 

 

A Figura 43 apresenta os fatores sobre a organização política e estrutural para a 

implementação da telessaúde e o número de respondentes. Conforme já explicitado, contata- se 

que todos os respondentes apontam como fatores de êxito para a expansão do programa, os 

implementadores, a força política e a infraestrutura física e orçamentária. 

 
Figura 43 - Distribuição dos fatores sobre a organização política e estrutural para a 

implementação da telessaúde e o número de respondentes 
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De forma geral, ao tratar-se de política pública, faz- se necessário enfatizar sobre os 

cuidados com os passos para sua implementação, a fim de torná-la factível e implementável. 

Cabe ressaltar que, independente do que seja a política ou a estrutura formal de autoridade, 

depende dos implementadores o sucesso ou não do programa. Se eles estão devidamente 

preparados e motivados poderão mobilizar os recursos necessários para superar obstáculos 

aparentemente insuperáveis. Caso contrário, eles poderão sabotar o programa, mesmo que o 

sistema de controle seja o mais rigoroso (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010). 

Discorrendo sobre esses aspectos que as narrativas dos gestores apontam, há de se ter 

claro que a força política para a implementação dos programas é um fato a ser considerado. 

 

[...] E a gente sabe muito bem, né que toda e qualquer política nova, ela vai ser melhor ou 
pior aproveitada, é, dependendo da força política com que venha, né? E nada melhor do que 
um chefe do executivo estar sensibilizado pra isso. [...] eu penso que ainda falta o 
reconhecimento político, né, da, ahn, política de, de, de telessaúde, entendeu? (G1). 

 
[...] Eu acho que vocês precisariam, é, estabelecer uma relação mais próxima com os 
secretários municipais de saúde, e digo mais: estabelecer uma relação muito mais próxima 
com os prefeitos (G1). 

 
[...] Então realmente falta isso, tem que ter o interesse também de outros níveis da gestão e 
investimento, isso é uma questão que é... Para o profissional de saúde, o técnico, isso é 
extremamente visto com bons olhos, e quando você vai pra questão do gestor, do gestor 
técnico-político, né, ele também tem que ver a questão política, ele vê com dificuldade (G2). 

 

De acordo com Brynard (2000), uma tarefa imprescindível é determinar os clientes e 

as coligações potencialmente influentes, de maneira que possa envolver os atores-chave. Para 

esse autor, as coligações foram definidas como aqueles grupos de interesse, cujo 

comportamento individual pode não ser afetado, mas que tem motivações e habilidades 

suficientes para buscar ativamente determinados resultados. 

Os depoimentos dos gestores evidenciam também outros aspectos dificultadores para 

a implementação de políticas e versam sobre as condições estruturais e orçamentárias. Nessa 

vertente, Calmon e Pedroso (2011) afirmam que a análise das políticas é gerada a partir da 

interação de dois subsistemas específicos: o subsistema de saúde e o subsistema de gestão da 

política orçamentária. 

Ressalte-se que os governos locais, na maioria das vezes, para a implementação de 

políticas, necessitam arcar com ônus de caráter organizacional e financeiro que, em muitas 

situações, não são capazes de fazê-lo devido às severas restrições orçamentárias. 
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[...] É... Como é que vem essa política, né? Porque, é, a política vem e não vem repasse, cê 
sabe que a coisa não ganha corpo... Né? (G1). 

 
[...] Porque ele [gestor] tem que fazer investimento. E esse investimento muitas vezes ele não 
tem. Então a gente tem que ser consciente também, né, entender que tem dificuldades (G2). 

 
[...] O financiamento é muito importante e a sensibilização de quem tá mais num nível acima 
né, no executivo, pra que ele realmente compre a ideia. Creio que, em Praia Grande, o 
executivo é bem aberto a soluções, é bem aberto a novos programas. Precisa lógico de 
conversa e de recurso também pra começar a fazer a implantação (G3). 

 
Ainda no que tange aos problemas relacionados à implementação de políticas, dois 

aspectos influenciam de forma imperativa o desempenho dos programas: um diz respeito à 

qualidade da infraestrutura física e outro à disponibilidade de equipamentos. 

As narrativas versam sobre os diversos aspectos que influenciam a implementação de 

políticas públicas e evidenciam questões como recursos humanos, rotatividade de gestores, 

infraestrutura e orçamento, conforme apontado a seguir: 

 
[...] Ela só vai ganhar corpo quando efetivamente você vê resultados, é... Quantitativos, né, 
pra que você possa verdadeiramente implementar a, a, a estrutura toda de que necessita esse 
trabalho. Agora... É... Eu vejo como sendo um aporte muito importante, tá certo? (G1). 

 
[...] É, realmente é muito novo. Inclusive isso pra todos, pra todos aqui. Talvez a gente tenha 
mais acesso porque a gente tem contato direto, a gente tá mais atento a essas questões. Mas 
isso é muito novo, inclusive de discussão interna. De planejamento, de discussão dentro da 
Secretaria de Saúde, de fomentação, isso em outros níveis da gestão [...] Tanto é que cê vê, 
nós tamos com discussão da Telessaúde no município desde 2012... E a gente pouco evoluiu. 
Tem uma dificuldade de aceitação do profissional, tem dificuldade de entendimento do gestor 
porque existe a rotatividade de gestão. Isso é um grande, isso é um grande dificultor, quando 
você transita os gestores, o gestor, ele não consegue instituir o seu plano de trabalho, isso é 
muito complicado (G2). 

 

[...] Ó, a gente vê, pelo menos a nível de gestão, a gente vê com bons olhos, né. Tudo que  vem 
de ferramenta que venha pra, é, somar, é, pra melhoria de qualidade do atendimento ao 
público, é bem vindo, tá. E a gente tem, já, acompanhou de longe a implantação da Telessaúde 
no município, as primeiras capacitações foi relacionado a tuberculose. E assim, teve impacto 
positivo, tá, dentro das equipes (G3). 

 
 

Os depoimentos evidenciam a TS como uma política ainda frágil no cenário local; 

busca-se, entre os gestores, conquistar um espaço mais sólido para a implementação das suas 

ações. Alkmim (2010) refere-se aos vários fatores relacionados à sua difusão e aponta para os 

estudos ainda escassos no Brasil a respeito dos impactos diretos na saúde da população. Outro 

aspecto a ser apontado refere-se à estrutura organizacional, também evidenciado nas falas dos 
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gestores. Esta questão remete a uma nova forma de trabalho, a qual exige uma reorganização 

administrativa para viabilizar sua adoção. 

Ainda para Alkmim (2010), a questão do orçamento é um fator decisivo para sua 

implantação, também referido nos depoimentos dos gestores. Enfatiza-se que no Brasil ainda 

não há política de reembolso das atividades de telessaúde no sistema público de saúde, tornando 

os projetos dependentes de financiamentos. 

Ao tomar como base os extratos das falas dos gestores, constata-se que os aspectos 

estruturais também são apontados como dificultadores para a implantação da Telessaúde. Todas 

as referências estruturais, como conexão à internet e disponibilidade de equipamentos, são 

elementos que interferem para a implementação da Telessaúde. Apesar das falas evidenciarem 

uma expansão do município, no que diz respeito à conectividade e a equipamentos, ainda há 

uma dificuldade para a sua utilização entre os profissionais de saúde. 

Corrobora com essas assertivas Albuquerque (2013), ao se referir à infraestrutura, 

considerando este um dos principais desafios para a implementação da TS. 

Silva, A. (2013) também se refere ao aspecto estrutural como fator decisivo para o 

avanço da implantação da Telessaúde, destacando a fragilidade dessa política, e aponta a 

necessidade de ampliar a inclusão digital no território e identificar as tecnologias da informação 

e comunicação como inovação para o SUS. 

Conclui-se que a TS ainda está se incorporando enquanto política pública de saúde e 

espera-se um tempo maior para sua plena difusão nos serviços de saúde, como prática efetiva 

dos profissionais de saúde. 

Para tanto, os gestores precisam estar convencidos dos benefícios da TS, a fim de 

propiciarem condições de trabalho adequadas e devem exercer seu papel de liderança para 

motivar e encorajar os profissionais a aderirem à TS. 

 

4.2.8 A mudança de paradigmas para a utilização de uma nova ferramenta de trabalho 
 
 

A Tabela 12 apresenta a subcategoria: mudança de paradigmas para a utilização de 

uma nova ferramenta de trabalho. As unidades de registro mostram a barreira tecnológica, como 

fator que dificulta a expansão da TS, a inserção da telessaúde nas rotinas, como uma nova 

ferramenta de trabalho, e a percepção por parte dos profissionais e gestores sobre a importância 

da telessaúde, com fator decisivo para a implementação da TS. 
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Tabela 12 - Unidades de registro sobre a mudança de paradigmas para a utilização de 
uma nova ferramenta de trabalho 

 
Categoria 
Principal 

 
Subcategoria 

 
Unidades de Registro 

 
Total 

A inserção 
da   

telessaúde 
como 

política 
pública de 

saúde 

A mudança de 
paradigmas 

para  
utilização de 

uma nova 
ferramenta de 

trabalho 

Barreira Tecnológica 3 

Inserção da telessaúde nas rotinas / mudança de paradigmas 4 

Percepção por parte dos profissionais e gestores sobre a 
importância da telessaúde 

 
4 

 
A Figura 44 apresenta os fatores que interferem na implementação da TS. Todos os 

respondentes apontam a mudança de paradigmas e a percepção por parte dos profissionais e 

gestores sobre a importância da telessaúde, como processos fundamentais para sua efetivação. 

Destaca-se, também, a barreira tecnológica como mais um dificultador para sua implementação. 

 

Figura 44 - Distribuição dos fatores para a mudança de paradigmas na utilização de 
uma nova ferramenta de trabalho e o número de respondentes 

 
 
 

As narrativas dos gestores reconhecem a TS como nova ferramenta de trabalho, com 

grande potencial; porém, apontam questões que podem determinar ou não a utilização de seus 

serviços O coletivo das respostas indica a necessidade de apropriação da TS tanto pelos 

profissionais como pelos gestores. 
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Outro ponto a ser ressaltado diz respeito à aceitação da tecnologia, apontado por 

diversos autores como fundamental para o sucesso da TS. Para tanto, faz-se necessária a quebra 

de paradigma para a utilização dessa ferramenta. 

As narrativas dos gestores vislumbram a TS como grande aliado à força de trabalho e 

fortalecimento da EPS, ainda que registrem dificuldades para sua apropriação pelos 

profissionais de saúde, conforme demonstrado a seguir: 

 

[...] A questão da evolução do processo de informatização, da modernização, isso é um 
processo... Hoje as gerações que estão assumindo agora os cargos de liderança são  gerações 
que nasceram junto com a informatização, então é muito mais fácil.[...]E  as pessoas que não, 
que não, não nasceram junto com esse processo, que esse  processo  se criou no meio da sua, 
da sua vida profissional, tem mais resistência... Eles até não acreditam, a gente percebe isso, 
percebe isso (G2). 

 
Alkmim (2010) evidencia em sua pesquisa diversos fatores que interferem na 

utilização da TS e também constata diversos obstáculos a sua implantação, ressaltando entre 

eles a barreira tecnológica. Logo, a dificuldade para a aceitação tecnológica é um fator para o 

insucesso da implementação de tecnologias de informação em saúde. 

Ainda no que tange à barreira tecnológica, o estudo de Ruas e Assunção (2013) aponta 

também para essa questão e constata que a incipiente familiaridade com a informática pode 

influenciar a decisão da utilização das TICs. 

As falas dos gestores demonstram a dificuldade dos profissionais em adaptarem-se  ao 

uso das TICs em seu cotidiano de trabalho. 

 

[...] Por exemplo, hoje nós estamos ampliando a nossa rede de informatização. Hoje nós temos 
já um sistema de informatização no nosso município que tem agendamento eletrônico, por 
exemplo, e já foi um... Baita baque. Pro médico se desprender da agenda... E entender que a 
agenda agora dele tem que estar informatizada... Pra ele é um absurdo. E agora a gente tá 
discutindo a questão do prontuário eletrônico do paciente. Então perceba: pro médico ter a 
condição de na sua salinha lá solicitar (G2). 

 
[...] Tem um grupo de capacitação, um Grupo de Educação Permanente formado,  portariado 
pra fazer isso, tá. E aí ia ser muito interessante essa ferramenta, se você tem ela disponível, 
fica muito mais fácil de você trabalhar, tá. Não só esse tema, mas muitos outros temas, tá. É 
um ganho muito importante, pena que ainda é muito pouco usado. Uma ferramenta tão 
importante que tem um custo razoável, né, porque cê usa de tecnologia, lança a mão de 
tecnologia de ponta. E é pouco usado (G3). 
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Para Olivi (2014), um dos desafios da introdução das TICs no desenvolvimento de 

profissionais da saúde é vencer a resistência da cultura institucional da categoria profissional a 

mudanças. 

A percepção por parte dos profissionais e gestores sobre a importância da TS, como 

ferramenta para suprir as necessidades reais do cotidiano de trabalho, é um fator positivo, 

servindo como estímulo para sua utilização. 

As narrativas dos gestores também constatam essa afirmação como exemplificado   a 

seguir: 
 
 
[...] Eu vejo logicamente como um potencial muito grande, né. A gente entende, é, que isso 
deve ganhar muito corpo. Mas é, é um processo cultural, inclusive, né. As próprias equipes, 
os próprios profissionais precisam, é, reconhecer este, este método como sendo um método 
adequado de educação permanente, né, e valorizá-lo (G1). 

 

Olivi (2014) confirma essa assertiva em seu estudo, apontando também a relação entre 

a concepção positiva dos profissionais com a TS e a sua utilização no cotidiano de trabalho. A 

partir do momento em que os profissionais a percebem como resolutiva na prática, as 

possibilidades para a sua usabilidade também aumentarão. Corrobora com essa afirmativa 

Castro Filho (2011), ao sugerir que a familiaridade prévia com a informática prediz maior uso 

do serviço. 

É fato que o Programa Telessaúde Brasil - Redes é uma ferramenta importante na 

atualização e na capacitação permanente que resultará na melhoria da qualidade da assistência 

ao usuário dos serviços de saúde. 

Por conseguinte, conclui-se que a TS ainda está se incorporando, enquanto política 

pública, e espera-se um tempo maior para sua plena difusão nos serviços, como prática efetiva 

dos profissionais de saúde. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 
 

A partir da elaboração deste estudo foi possível constatar que o Brasil, nos últimos 

anos, tem almejado alcançar espaço de destaque no cenário das Políticas de Ciência, Tecnologia 

e Inovação. Entretanto, cabe ressaltar que o fortalecimento institucional das CTIs configura-se 

ainda recente, comparado ao panorama internacional. 

No que tange à saúde, é fato que a incorporação das TICs traz inúmeros benefícios, 

com a possibilidade de promover grande avanço tanto para a assistência quanto para a promoção 

e a prevenção à saúde. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as TICs permitem aprimorar os instrumentos de 

gestão, aumentam a produtividade com redução de custos e possibilitam novos serviços e 

produtos em diversos locais do país. Constata-se, então, que a utilização das TICs na área da 

saúde tem vasto potencial de ações e serviços. 

Nesse cenário, a Telessaúde desponta como uma das possibilidades das TICs  aplicada 

à saúde humana. Como proposta ministerial, a TS tem como meta apoiar a consolidação das 

Redes de Atenção à Saúde, ordenadas pela AB no âmbito do SUS, e disponibiliza aos 

profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde os seguintes serviços: 

Teleconsultoria, Telediagnóstico, Segunda Opinião Formativa e Tele-educação. 

Por conseguinte, insere-se a tele-educação como uma das ações da TS e foco deste 

estudo. Parte-se do pressuposto que essa ferramenta tem permeado todo processo de construção 

do PTBR - Redes, principalmente por se tratar de um programa que tem como premissa 

contribuir com a educação permanente dos profissionais de saúde e estar em consonância com 

a política PNEPS. 

Considerando que as ações de tele-educação, entre outros benefícios, promovem a 

integração entre as IES e os serviços de saúde, a Unisantos vislumbrou seu potencial de ação 

com a elaboração de um curso em EaD sobre TB. 

E, assim, essa modalidade educacional foi disponibilizada aos municípios da RMBS; 

porém, somente Praia Grande, com uma rede mais organizada de ESF e com experiências 

exitosas em EPS, implantou a tele-educação. Cabe ressaltar que, no caso da RMBS, a TS, 

embora reconhecida como política pública, não está implementada. 
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A opção do curso em EaD sobre TB decorre do cenário epidemiológico dessa doença 

na região, apresentando maior coeficiente de incidência comparado ao Estado de São Paulo, 

justificando, então, a escolha dessa temática. 

A fim de desvelar essa realidade e ampliar as discussões, este estudo buscou conhecer 

o processo de implantação da tele-educação sobre TB como ferramenta da TS no Município de 

Praia Grande. 

Outros objetivos somaram-se a essa pesquisa com o propósito de: a) caracterizar a 

utilização da tele-educação interativa em TB pelos profissionais de saúde; b) identificar as 

facilidades e dificuldades vivenciadas pelos profissionais no uso dessa ferramenta; c) verificar 

o impacto da tele-educação interativa no cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde; d) 

analisar a inserção da TS como política pública no Município de Praia Grande. 

Na direção de alcançar a realização desses objetivos, o percurso metodológico do 

estudo foi a pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa e, também, a análise 

descritiva das variáveis do estudo. 

Ao longo do caminho percorrido para atender aos objetivos propostos, encontraram- 

se, na análise das respostas, resultados e conclusões sobre a tele-educação, evidenciando-a 

como importante ferramenta para capacitação permanente e para a melhora na qualidade da 

assistência à saúde dos usuários dos serviços de saúde. Entretanto, há muitos obstáculos a serem 

enfrentados para sua efetivação. 

Os participantes demonstraram fielmente a conscientização da necessidade de 

capacitações contínuas para os profissionais que atuam nas ESF, além de demonstrar apreço e 

reconhecimento pela importância da incorporação da tecnologia no seu cotidiano. As narrativas 

retrataram deficiências por parte dos profissionais em relação à TB, apontando para a 

necessidade de melhor qualificação sobre esse agravo à saúde. 

As narrativas registram que a tele-educação trouxe questões da prática profissional 

para a discussão teórica do problema, o que também despertou nos profissionais o interesse 

pelo curso. Cabe destacar que esse fato também é decisivo para motivação e adesão ao EaD. 

Ressalte-se que a percepção da utilidade da ferramenta está descrita na literatura como 

fundamental para sua utilização. 

Os participantes se referem à importância da identificação do conteúdo apresentado 

com as expectativas dos profissionais de saúde. Esse fato é imprescindível, considerando-se 

que, na modalidade EaD, a decisão de aprender é uma premissa que tem que partir dos alunos. 
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Portanto, ao se pensar em um curso na modalidade tele-educação há de se ter clara a 

importância da conexão entre as necessidades dos profissionais e a qualidade na apresentação 

do conteúdo a ser abordado, visando a despertar nos alunos interesse e comprometimento com 

as aulas. 

Destacam-se resultados imediatos após a realização do curso EaD, relatados pelos 

entrevistados, com exemplos concretos de mudança na sua atuação profissional. Esta análise é 

de grande importância para que o PTBR - Redes ganhe credibilidade perante os gestores dos 

diferentes níveis hierárquicos, ao demonstrar impacto positivo na qualidade da assistência aos 

usuários do SUS. Procura-se, a partir desta análise, estimular o apoio aos gestores dos 

municípios que já aderiram ao programa, como também promover a adesão de outros 

municípios. 

No que tange às facilidades, os sujeitos da pesquisa enfatizam a ferramenta tele- 

educação como uma modalidade que evita o deslocamento e, portanto, facilita o seu cotidiano 

de trabalho para obtenção de qualificação, além de possibilitar o rápido acesso à informação e 

a possibilidade de trocar experiências com outros profissionais. 

A análise das entrevistas possibilitou demonstrar as dificuldades que a TS enfrenta 

como política pública, não somente no município onde se realizou o estudo, mas também em 

grande parte dos municípios do país, como demonstram os trabalhos consultados. 

A falta de estrutura, a indisponibilidade de computadores, a ausência de tempo para 

realização dos cursos, bem como a dificuldade com a utilização da tecnologia foram alguns dos 

entraves citados pelos entrevistados. 

Na EPS, o processo de aprendizagem dos profissionais deve ser valorizado, condição 

não observada nas unidades de saúde participantes desta pesquisa. As principais barreiras para 

a implementação e o uso das TICs nos estabelecimentos, segundo os profissionais de saúde, são 

a falta de prioridade por parte das políticas públicas, a insuficiência de capacitação e problemas 

de infraestrutura, já apontados em diversos estudos. 

Vale destacar que a tele-educação não se restringe apenas a conteúdos técnicos; deve-

se considerar a sensibilização e a motivação como elementos importantes para o processo de 

aprendizagem e capacitação. 

Constata-se, neste estudo, que os gestores tanto das unidades de saúde quanto os 

gestores  responsáveis  pela  AB  no  município  têm  papel  de  destaque  nesse  processo.  Os 
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estudos apontam que sua atuação pode ter impacto positivo ou negativo na implementação e 

efetivação das ações de TS. 

Nesse cenário, evidencia-se, nas narrativas dos entrevistados, que não houve apoio dos 

gestores das unidades de saúde para a utilização da ferramenta tele-educação. Essa assertiva 

aponta para a necessidade do reconhecimento por parte de gestores sobre a importância da 

educação permanente para os profissionais, inclusive com a possibilidade de utilizá-la no 

horário de trabalho, além de prover a estrutura e a organização necessárias para estimular o uso 

e a aplicabilidade dessa ferramenta. 

Logo, este estudo reforçou as evidências da importância dos gestores como atores- 

chave no êxito da implementação das ações da TS. De certo modo, essa constatação alterou as 

providências demandadas pela pesquisa, levando a ampliar as discussões nessa linha temática. 

O presente estudo também investigou os gestores responsáveis pela AB no município e 

constatou dificuldades adicionais em relação à TS, enquanto política pública de saúde. 

Dentre as questões apontadas pelos gestores está o financiamento dos programas de 

saúde. As narrativas foram unânimes ao discorrer sobre o subfinanciamento, sobretudo em nível 

municipal. Tal fato acarreta aos gestores sobrecarga financeira e torna-se mais um obstáculo 

para a implementação de novas políticas de saúde. 

Em âmbito do descrito, insere-se a TS em cenários diversos, tais como recursos 

humanos reduzidos, rotatividade de gestores e déficits de infraestrutura e orçamento. Os 

extratos das falas mostram uma política ainda frágil na região e busca-se entre os gestores 

conquistar um espaço mais efetivo para a implementação da TS. 

Para tanto, os gestores referem-se à força política local como importante estratégia 

fortalecedora da TS. Acredita-se que mais incentivos advindos do próprio governo federal, com 

novas fontes de financiamentos e custeios para o programa, possam servir como estímulo para 

sua difusão. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos processos regulatórios da TS, ou seja, 

à medida que as normativas ministeriais estão se tornando mais claras e objetivas, mais  se 

consolida a proposta dessa modalidade. Isso pode ser constatado pelas últimas portarias do 

Ministério, já discutidas neste estudo. 

Os extratos das falas também sinalizam para a importância da apropriação dessa  nova 

ferramenta pelos profissionais e revelam que a percepção da utilidade da TS vai sendo 
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conquistada à medida que se tem a dimensão da sua importância, sendo considerada útil no 

seu cotidiano do trabalho. 

A aceitação tecnológica é fundamental para o sucesso da TS. Caso isso não ocorra, 

poderá ser mais um obstáculo para a inserção da TS e, para vencê-lo, é necessário o rompimento 

de paradigmas e o enfrentamento da resistência cultural às mudanças. 

Para a utilização da TS, é imperativo que os profissionais de saúde se adaptem ao uso 

das tecnologias da informação e comunicação em seu cotidiano de trabalho; porém, é necessária 

mudança de cultura para que se incorpore essa prática também no ambiente de trabalho da saúde 

Por fim, conclui-se que a TS, com o número crescente de serviços na AB e diante da 

necessidade de qualificação dos profissionais o PTBR – Redes se presenta como uma  proposta 

assistencial com oportunidade de integrar tecnologia, comunicação e EPS, tendo como 

propósito melhorar a qualidade da assistência à saúde. 

No que diz respeito à expansão da TS no Brasil, há de se ter claro que esse processo  é 

heterogêneo, considerando-se que, em algumas regiões, está ocorrendo de forma exponencial e 

em outras ainda não está nem mesmo implementada. 

Destaca-se que há outras potencialidades da TS que ainda devem ser mais bem 

exploradas; porém, os estudos registram que a tele-educação é a modalidade de maior acesso 

pelos profissionais, quando comparada com outras possibilidades de serviços ofertados pela TS. 

Para o fortalecimento e difusão da TS ainda se fazem necessários esforços para garantir a 

sustentabilidade técnico-financeira do PTBR - Redes. 

Embora as literaturas internacionais e nacionais apontem para a TS como uma 

importante ferramenta para a resolutividade na saúde, há de se compreender que, no Brasil, sua 

inserção como política pública ainda é recente. 

Logo, pode-se concluir pela fragilidade do PTBR - Redes, enquanto política pública 

de saúde, considerando que esta ferramenta constitui-se em um novo processo de trabalho 

pouco conhecido pelos gestores e profissionais de saúde e com insuficiente integração entre as 

redes de saúde. Portanto, faz-se necessária a discussão emergente para a construção de uma 

política pública efetiva, com a articulação de atores estratégicos para a implementação da TS. 

Este estudo possibilitou constatar as diversas causas que influenciam a conformação 

da TS, enquanto política de saúde, e observa-se, ainda, a insuficiência da produção científica, 

principalmente no que se refere ao impacto econômico gerado para redes de saúde, assim 
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como a TS como política pública e sua relação com outros programas de qualificação 

profissional, evidenciando a necessidade de ampliar as discussões em torno dessas linhas 

temáticas. 

Acredita-se que os resultados alcançados nesta investigação possam contribuir para a 

tomada de decisão dos gestores públicos de todos os níveis hierárquicos, com o propósito de 

fortalecer e difundir a implementação do Programa Nacional Telessaúde Brasil - Redes. 
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CONCLUSÃO 
 
 

 
Ao se propor uma análise sobre a implantação dos procedimentos de TS na RMBS – 

município de Praia Grande, tendo como temática a questão da incidência dos casos de TB, pode-

se afirmar que este estudo atingiu esse objetivo de forma pertinente, avaliando aspectos 

positivos e negativos dessa proposta. 

O estudo dirigiu-se a profissionais e gestores de saúde pública de forma a vislumbrar 

as principais demandas para a concretização de um programa de telessaúde. 

No caso da RMBS, a Telessaúde, embora reconhecida como estratégia para políticas 

públicas, não está totalmente implementada e, em particular a tele-educação, ainda não é 

efetiva. A tentativa de torná-la então, mais efetiva partiu da iniciativa da Unisantos, por meio 

da tele-educação interativa e das discussões nas reuniões do NEPS. Entretanto, denotam-se 

dificuldades para difundi-la na região. 

Constatou-se que muitos desafios necessitam ser superados para a obtenção das 

potencialidades e benefícios advindos da inserção da telessaúde nos processos de trabalho. 

A partir das reflexões dos profissionais e gestores apresentadas nesse estudo, é possível 

constatar: 

a) a tele-educação é uma ferramenta com grande potencial para a EPS aos profissionais de 

saúde, possibilitando acesso rápido às informações, com impacto positivo no cotidiano 

profissional; tal constatação decorreu dos resultados da pesquisa de campo realizada; 

b) a avaliação dessa estratégia educacional mostrou-se favorável, quando os profissionais 

relataram satisfação com o conteúdo apresentado, considerando que a tele-educação 

interativa, estimula o aprendizado e a busca de novas informações, além de evitar 

deslocamentos, rompendo a barreira da distância; 

c) no entanto, foram apontadas algumas dificuldades como: 

- ampliar a informatização da rede de saúde, com o aumento de computadores por 

unidade de saúde; 

- promover a mudança de cultura/paradigmas para a incorporação da telessaúde nos 

processos de trabalho; 

- sensibilizar os gestores em todos os níveis hierárquicos; 
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- garantir recursos financeiros, possibilitando sua sustentabilidade, principalmente, na 

esfera municipal; e 

- articular uma política mais contundente entre as esferas governamentais. 
 
 

Conclui-se, portanto, que conhecer a Telessaúde com suas potencialidades e 

obstáculos é de fundamental importância aos gestores, porque sua sensibilização é 

imprescindível para a efetivação dessa prática cada vez mais presente na diversidade das 

atuações profissionais. 

Considera-se que os primeiros passos na direção de assumir as práticas de TS na rede 

de saúde pública já estão dados, especificamente no município de Praia Grande/SP, até como 

paradigma para outros municípios. 

É importante salientar a necessidade de alianças entre instituições de saúde e 

instituições de ensino, visando à formação e à implantação de cursos de formação continuada 

para aqueles que militam na saúde pública. 

Resta, então, que as instâncias decisórias do poder público, seja ele municipal estadual 

ou federal, assumam essa proposta de forma definitiva com eficiência e eficácia. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Termo de Anuência à Pesquisa 
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APÊNDICE A - Ementa do Curso em EaD sobre Tuberculose 
 

 
 
 

Curso de Capacitação em EAD sobre TUBERCULOSE (TB) 

NÚCLEO TELESSAÚDE UNISANTOS 

Carga Horária: 30 horas 
 

Profs. Responsáveis: Prof. Me. Cezar Azevedo, Profa. Dra. Lourdes Martins, Profa. Me. 
Luzana Bernardes, Prof. Dr. Paulo Angelo Lorandi 

Ementa: 
 

Este curso visa a) ampliar os conhecimentos sobre Tuberculose aos profissionais de saúde da 

rede básica; b) apresentar a magnitude, os determinantes sociais e as estratégias para  o controle 

da doença; c) analisar, crítica e reflexivamente, o atendimento aos pacientes com Tuberculose; 

c) conhecer o fluxo de referência e contrarreferência específico da doença. 

Público-alvo: Profissionais da área da saúde que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de 

Santos. 

Número de vagas: 30 
 

Objetivo Geral: 
 

Atualizar e capacitar os profissionais de saúde sobre tuberculose, abordando os aspectos 

epidemiológicos, diagnóstico clínico/laboratorial, tratamento, prevenção e sistemas de 

informação 

Objetivos específicos 
 

Analisar o contexto social e epidemiológico da tuberculose. 

Estudar os processos de diagnóstico da doença. 

Apresentar as estratégias de terapêutica e prevenção do protocolo do Ministério da Saúde. 

Conhecer as redes de referência e os sistemas de informação. 
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Estratégias: 

O curso será desenvolvido na metodologia EAD, por meio da plataforma Moodle da  

Unisantos via Núcleo Telessaúde São Paulo. 

A carga horária do curso será de 30 horas divididos em 10 semanas (3 horas semanais), 

contemplando três módulos avaliados individualmente. 

Cada semana terá uma atividade em vídeo (1 hora), leitura de textos base (1 hora) e interação 

com os organizadores do curso (1 hora). 

 

Certificação: 

Universidade Católica de Santos 
 
 
Início: 17 de julho de 2013 
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APÊNDICE B - Textos Científicos de Apoio Teórico para o Curso em EaD sobre 
Tuberculose 

 

MAGNITUDE DA TUBERCULOSE E DETERMINANTES SOCIAIS 
 

 
Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

 
Atualmente, enfatiza-se a importância de fatores não biológicos determinantes da 

morbidade e da mortalidade. Em algumas enfermidades, a influência de tais fatores é mais 

nítida, como no caso da tuberculose (TB). A simples presença do bacilo de Koch não basta para 

causá-la. Frequentemente, os fatores de ordem social, econômica e cultural têm que estar 

presentes para que a doença se desenvolva. Assim sendo, muitas vezes, alterações nas condições 

de vida das pessoas são fundamentais para explicar modificações em sua incidência e 

prevalência (SILVA, 2010). 

A TB é considerada um grave problema de saúde pública em vários países do mundo, 

pois reflete o nível de desenvolvimento social e econômico de um país. O Brasil é um dos 22 

países priorizados pela OMS que concentram 80% da carga mundial de TB. Em 2009, foram 

notificados 72 mil casos novos, correspondendo a um coeficiente de incidência de 38/100.000 

habitantes. Destes, 41mil foram bacilíferos (casos com baciloscopia de escarro positiva). Esses 

indicadores colocam o Brasil na 17ª. posição em relação ao número de casos e na 104ª. posição 

em relação ao coeficiente de incidência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

A distribuição dos casos está concentrada em 315 dos 5.564 municípios do Pais, 

correspondendo a 70% da totalidade dos casos. O estado de São Paulo detecta o maior  número 

absoluto de casos e o estado do Rio de Janeiro apresenta o maior coeficiente de incidência, 

segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde 

do Brasil. 

Apesar de ser uma doença curável e evitável é importante destacar que anualmente ainda 

morrem 4,5 mil pessoas por tuberculose. Em sua maioria, os óbitos ocorrem nas regiões 

metropolitanas e em unidades hospitalares. Em 2008, a TB foi a quarta causa de morte por 

doenças infecciosas e a primeira causa de morte dos pacientes com Aids (BRASIL, 2011). 
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No Estado de São Paulo foram encontrados 15768 casos novos no ano de 2009, 

apresentando um coeficiente de incidência de 38,1 casos por 100000 habitantes (SÃO PAULO, 

2011). 

A Baixada Santista apresenta as maiores taxas de tuberculose do Estado. Em 2010, 

foram 86,2 casos por 100 mil habitantes, enquanto que a média do Estado foi 39,2 por 100  mil. 

Mais de 40% dos casos têm sido descobertos em hospitais e serviços de urgência/emergência. 

 
DETERMINANTES SOCIAIS  

 

Atualmente enfatizam-se a importância de fatores não biológicos determinantes da 

morbidade e da mortalidade. Em algumas enfermidades, a influência de tais fatores é mais 

nítida, como no caso da tuberculose (TB). A simples presença do bacilo de Koch não basta para 

causá-la, pois frequentemente os fatores de ordem social, econômica e cultural têm que estar 

presentes para que a doença se desenvolva. Assim sendo, muitas vezes, alterações nas condições 

de vida das pessoas são fundamentais para explicar modificações em sua incidência e 

prevalência (SILVA, 2010). 

Considera-se que são responsáveis pelo aumento da endemia tuberculosa no mundo a 

infecção pelo HIV, o uso de drogas injetáveis, o aumento da pobreza e do número de 

desabrigados, a migração, a má nutrição, a urbanização e a perda da qualidade dos programas 

de controle da tuberculose (BRASIL, 2011). 

O problema da TB no Brasil reflete o estágio de desenvolvimento social do país, onde 

os determinantes do estado de pobreza, as fraquezas de organização dos sistemas de saúde e  as 

deficiências de gestão limitam a ação da tecnologia e, por consequência, inibem a queda 

sustentada das doenças marcadas pelo contexto social. No caso da TB, duas novas causas 

concorrem para o agravamento do quadro – a epidemia de Aids e multirresistência às drogas 

(SILVA, 2010). 

Observando o comportamento da transmissão da doença e as características individuais 

associadas é possível entender por que a tuberculose permanece em nosso meio quase como um 

indicador social. A lista a seguir indica alguns fatores intimamente ligados ao adoecimento por 

TB: 
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a) renda familiar baixa; 

b) desnutrição alimentar; 

c) educação precária; 

d) alcoolismo; 

e) habitação ruim/inexistente; 

f) doenças infecciosas associadas; 

g) famílias numerosas; 

h) dificuldade de acesso aos serviços de saúde; 

i) adensamentos comunitários; 

j) fragilidade da assistência social. 

Considerando a tuberculose uma doença de caráter eminentemente social, se torna 

necessário que as iniciativas para o seu controle focalizem ações específicas, e que também 

incorporem mudanças nas condições de vida das populações. Assim, é importante entender a 

doença como um processo que se desenvolve em indivíduos que integram uma determinada 

forma de organização social e, como tal, sujeitos a riscos e potencialidades distintas segundo  o 

seu pertencimento a grupos específicos (BREILH,1991). 

A TB é uma doença negligenciada às ações governamentais e está distante de uma 

resposta efetiva de controle. Assim, é preciso facilitar o acesso ao SUS, oferecer um diagnóstico 

rápido e um tratamento de qualidade e humanizado para a população. Por isso, torna-se 

fundamental o papel das organizações civis no enfrentamento do problema. Além da busca de 

novos casos da doença e assistência ao paciente durante o tratamento são necessários o combate 

ao estigma e ao preconceito associados à doença, e o controle social (FUNDO GLOBAL 

TUBERCULOSE BRASIL, 2007). 

A relação entre pobreza e tuberculose está muito bem documentada e, também, quanto 

aos riscos relacionados aos indicadores de status socioeconômicos como aglomerados, pobreza 

e desemprego (BRASIL, 2011). 

Situações habitacionais superlotadas por baixas condições socioeconômicas tendem, a 

partir da ocorrência de um caso, a conduzir a um aumento na transmissão do bacilo, resultando 

aumento da prevalência da infecção por TB e consequentemente aumento da incidência da 

doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). 

A tendência epidemiológica da tuberculose se articula com o desenvolvimento das 

sociedades. Ou seja, as condições de vida das diferentes classes sociais, nas diferentes   partes 
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do mundo, apresentam estreita relação com o número de doentes e com a disseminação da 

doença. Baseados nesses índices, os programas de controle atualmente se esforçam em  quebrar 

a cadeia de transmissão, sendo que a forma de prevenção se baseia no tratamento precoce com 

o objetivo de impedir a proliferação da doença. 

Diante desse panorama, a descoberta precoce dos casos, com busca ativa de sintomáticos 

respiratórios em todos os serviços de saúde é de fundamental importância para minimizar a 

disseminação dessa doença. 

Apesar do incremento do percentual de tratamento diretamente observado (TDO) no 

decorrer desses anos, as taxas de cura e abandono não conseguiram alcançar a meta do 

Ministério da Saúde (cura > 85% e abandono máximo de 5%), indicando que é necessário 

investirmos mais na qualidade do TDO para que os objetivos sejam alcançados. 
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL E ADVOCACY 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

O surgimento da sociedade civil no controle da tuberculose (TB) é recente. O cenário 

atual da doença tem destacado, nos últimos anos, a mobilização social de forma mais 

fortalecida e atuante, reconhecida como um importante parceiro pelo setor público. 

Um fator relevante para o fortalecimento da sociedade civil nas ações de controle de 

TB foi o reconhecimento, por parte de gestores públicos, da mobilização social como uma 

importante estratégia de cobrança das ações efetivas para o controle dessa doença, e assim como 

um instrumento de fiscalização. 

No Brasil a participação da sociedade civil é recente. Em 2002, o Programa de 

Controle da Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro e a Divisão de Tuberculose da  Secretaria 

de Estado de Saúde de São Paulo adotaram estratégias de mobilização da sociedade civil para 

a inclusão do componente “comunitário” na luta contra a TB. No final desse mesmo ano, 

agentes comunitários e outros atores locais foram incluídos no projeto de expansão da estratégia 

Tratamento Diretamente Observado (TDO) na comunidade da Rocinha, promovido pelo 

Programa de Tuberculose da Divisão de Transmissíveis da Secretaria Municipal de  Saúde do 

Rio de Janeiro (SANTOS FILHO, 2006). 

A estratégia do Stop TB Partnership no seu componente de número 5 considera 

fundamental contar com o apoio dos portadores e das comunidades visando estimular a defesa 

da causa do controle da TB, a comunicação e a mobilização social. A Organização Pan- 

Americana de Saúde, no seu plano estratégico regional, Uma América Livre da Tuberculose, 

estabelece como um dos seus objetivos espec ficos reduzir o estigma e a “discriminação” e 

melhorar o acesso de pacientes com tuberculose a serviços de TDO (PAN AMERICAN 

HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

Nesta perspectiva, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) 

considera que a mobilização comunitária é fundamental para as ações de controle da TB como 

diagnóstico precoce, adesão ao tratamento, redução do abandono e aumento do percentual   de 
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cura (SILVA, 2005). 

Em agosto de 2003 surge o Fórum ONG TB do Rio de Janeiro e, mais recentemente, 

a Rede Paulista de Controle Social e do Fórum Baiano, que vêm trabalhando com ações efetivas 

para o controle de Tb em todo o País, sobretudo contra o estigma e preconceito (SANTOS 

FILHO, 2007). 

A partir de 2007, ano em que se iniciou o Projeto Fundo Global no Brasil, com 57 

municípios e concentração de 45% dos casos de tuberculose, foi possível observar um 

fortalecimento das organizações da sociedade civil no combate a tuberculose. A estratégia 

adotada pelo projeto foi a de criar comitês metropolitanos para o acompanhamento das ações 

de controle da TB (FUNDO GLOBAL TUBERCULOSE BRASIL, 2007). 

No final de 2009, a realização de um Seminário Nacional de Controle Social da 

Tuberculose, que contou com a presença de representações de todas as regiões do 

Brasil, discutiram e pactuaram propostas destinadas as três esferas de governo relacionadas ao 

fortalecimento de políticas públicas de saúde destinadas a qualificar o controle da tuberculose 

no Brasil. 

A chamada estratégia Comunicação, Advocacia e Mobilização Social – CAMS pode 

subsidiar a formulação das estratégias de ação de fortalecimento da participação comunitária 

em tuberculose no âmbito dos estados e municípios. Seus componentes estão descritos a seguir: 

Comunicação e Saúde: Consiste em uma estratégia de prover indivíduos e 

coletividade de informações, considerando que a informação não é suficiente para gerar 

mudanças, mas é fundamental dentro de um processo educativo. 

Advocacia: Este termo tem origem no inglês advocacy. Consiste na realização de 

ações individuais e de grupos organizados que procuram influenciar as autoridades para que 

fiquem sensíveis as carências e necessidades diversas que emergem na sociedade. 

Mobilização Social: Relaciona-se ao preparo dos indivíduos, ao engajamento da 

comunidade para a realização de uma ação política ou reivindicatória ou para a execução de 

projetos ou programas, e ao incentivo para a participação efetiva das comunidades, buscando 

soluções próximas da realidade expandindo parcerias e ampliando a capacidade comunitária de 

resolver seus próprios problemas. 

Para o atual enfrentamento da TB no Brasil é fundamental a atuação do setor 

comunitário. É indiscutível a importância da participação dos que trabalham diretamente  e/ou 
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que representam as populações afetadas pelo problema. 

Os gestores devem ter a clareza de que fortalecendo essa mobilização haverá a co- 

responsabilização que ocorrerá com o processo participativo. 

Somente a prática da participação, articulação e cooperação multissetorial será 

possível obter as condições necessárias para o controle efetivo da TB no Brasil. 
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TUBERCULOSE: DEFINIÇÃO, TRANSMISSÃO E PATOGÊNESE 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica, caracterizada por sintomas  das 

vias respiratórias que acomete principalmente os pulmões, local onde o bacilo encontra maior 

oferta de oxigênio, o que facilita a sua multiplicação. Entretanto, o bacilo pode se instalar em 

qualquer parte do organismo, possibilitando o aparecimento da doença em outros órgãos, 

denominado de tuberculose extrapulmonar (GALESI, 2007). 

A TB é causada por micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, também 

conhecido como bacilo de Koch (BK). É o principal agente etiológico da TB no homem, e 

apresenta variação no seu diâmetro e comprimento. Possui a forma de bastão, é aeróbio estrito, 

sem flagelo, não formador de esporos, multiplica-se lentamente (fator que condiciona a 

evolução lenta da doença) e não produz toxina (HIJJAR, 2007; BARREIRA, 2007; BERTOLLI, 

2001) 

O M.tuberculosis é um patógeno intracelular, sobrevive e se multiplica dentro de 

células fagocitárias, além de ser resistente a agentes químicos. Não sobrevive em meio externo, 

fora do hospedeiro; sobrevive por apenas algumas horas, desde que esteja em ambiente sem 

ventilação e sem exposição à luz solar, pois é extremamente sensível ao calor e luz ultravioleta 

(CONDE et al., 2009). 

Após a ocorrência da infecção pelo M.tuberculosis em cerca de quatro a 12 semanas 

poderão ser detectadas as lesões primárias. A doença pode se desenvolver nos dois primeiros 

anos após o contato com o bacilo ou pode permanecer latente durante toda a vida a espera de 

uma oportunidade para se transformar em TB ativa (BRASIL, 2006). 

A transmissão ocorre quando um doente infectado da forma pulmonar (bacilífera) 

elimina bacilos no ambiente. O contágio está diretamente relacionado à quantidade de bacilo 

eliminado, virulência, condições de aeração do ambiente e exposição à luz solar. 

Crianças  com TB  pulmonar  geralmente  não  transmitem  a  infecção  por  causa do 
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pequeno número de bacilos nas lesões (BRASIL, 2006). 

Quando o indivíduo recebe uma carga de bacilos pela primeira vez (primo infecção), 

se não existir o equilíbrio imunológico, a multiplicação dos bacilos é desencadeada, 

originando a lesão sintomática denominada TB primária (BRASIL, 2006; VERONESI, 2004). 

Após a primeira infecção 95% dos infectados conseguem bloquear a progressão da 

doença por serem imunocompetentes. Muito embora possam permanecer na condição de 

infectados na forma de TB latente, é factível evoluírem para a TB ativa por reativação endógena 

com o recrudescimento de um foco pré-existente no organismo ou por reinfecção exógena, onde 

ocorre o adoecimento como resultante de uma nova carga bacilar; nesse caso são denominadas 

de TB pós-primária e a localização pulmonar é a forma mais frequente (VERONESI, 2004). 

A principal fonte de infecção da TB é quando o indivíduo apresenta a forma pulmonar 

bacilífera (diagnosticada pelo exame de escarro com detecção da presença de bacilos) 

principalmente nas lesões cavitárias. Quando os sujeitos infectados não são devidamente 

tratados podem infectar em média de 10 a 15 pessoas ao ano, especialmente aquelas que 

coabitam com o doente (BARREIRA, 2007). 

A transmissão ocorre por via aérea quando uma pessoa doente elimina no meio 

ambiente gotícula com os bacilos ao falar, tossir e espirrar. O risco de acontecer a infecção  está 

relacionado com as partículas menores denominadas núcleos de Wells (aproximadamente cinco 

milimicras), pois só elas conseguem atingir os pulmões onde as bactérias se multiplicam 

(FAÇANHA, 2005). 

A suscetibilidade é universal variando com as condições imunológicas individuais. As 

crianças menores de três anos e os idosos têm maiores risco de desenvolver a doença, em 

particular as formas graves (BARREIRA, 2007; SOUZA, 2007). 

Barreira (2007) afirma em seus estudos que as pessoas imunodeprimidas, como os 

portadores do vírus HIV, os indivíduos com desnutrição, com baixo peso, os portadores de 

silicose, diabetes, câncer, insuficiência renal crônica e os usuários de drogas endovenosas 

apresentam um risco maior de desenvolver a TB em relação as demais pessoas da sociedade. 

Quando alguém recebe uma carga de bacilos da TB pela primeira vez e estes atingem 

o pulmão ocorrerá uma reação inflamatória e uma resposta imunológica que dura 

aproximadamente 15 dias, e os bacilos poderão ser destruídos pela ação do sistema imune ou 

permanecer latente no organismo (CONDE et al., 2009). 
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Logo nas primeiras semanas o organismo, ao reconhecer a presença do bacilo, 

mobilizará o seu sistema de defesa imunológico específico para destruir ou inativar o agente 

agressor, induzindo uma reação local no pulmão denominada granuloma de Gohn, caracterizada 

pela agregação de células linfocíticas, células epitelióides e macrófagos. 

O sistema imune controla os bacilos da TB primeiramente por ação dos macrófagos 

que podem ou não evitar a progressão da infecção. Na sequência aparecem os linfócitos T que 

liberam as citocinas que apresentam uma ação mais efetiva para impedir a evolução do paciente 

para o estado mórbido. Quando ocorre uma predominância da resposta imune do hospedeiro, a 

lesão é contida; caso contrário, há expansão da reação de necrose levando a formação de uma 

cavidade no pulmão possibilitando a disseminação de grande quantidade de bacilos por meio 

da tosse (SOUZA, 2007). 

Os bacilos presentes em perdigotos quando inalados alcançam os alvéolos e aí se 

depositam onde são fagocitados pelos macrófagos locais. A bactéria pode: a) ser eliminada sem 

causar nenhuma infecção; b) permanecer no organismo sem se multiplicar (tuberculose latente); 

c) iniciar a multiplicação imediatamente (tuberculose primária) ou após vários anos 

(tuberculose de reativação). O M.tuberculosis possui capacidade de sobreviver no interior do 

macrófago, nos fagossomas, dependendo da resistência e hipersensibilidade do hospedeiro. As 

cepas mais virulentas ao encontrarem condições adequadas irão se multiplicar lentamente e 

desenvolver a doença (HIJJAR, 2007). 

A TB pulmonar é a forma mais comum da doença sendo a única com importância 

epidemiológica, pois propicia a transmissão aos contatos e a manutenção do ciclo de 

transmissão da doença. 

A TB pode acometer pessoas de qualquer idade, mas predomina em grupos 

economicamente ativos entre os 15 a 45 anos e principalmente entre os homens, que adoecem 

duas vezes mais que as mulheres. O número absoluto de casos é maior nas áreas urbanas do que 

nas áreas rurais (BARREIRA, 2007). 

Os sintomas mais comuns da TB pulmonar são: tosse persistente produtiva (muco e 

eventualmente sangue) ou não, febre, sudorese noturna e emagrecimento. No exame físico, 

pode ser encontrado também linfoadenomegalias (aumento dos linfonodos), às vezes 

relacionadas tanto à presença de TB extrapulmonar concomitante, quanto à existência de 

coinfecção pelo HIV. 

Após a entrada do bacilo pelas vias respiratórias ela pode se disseminar pela corrente 
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sanguínea e se instalar em qualquer parte do corpo originando a TB extrapulmonar, que ocorre 

com uma menor frequência, em 15% dos pacientes com tuberculose ativa. 

Os locais de preferência na TB extrapulmonar são aqueles onde há maior quantidade 

de sangue, como consequência, maior quantidade de oxigênio: pleura, os linfonodos, ossos 

longos, coluna vertebral, vias urinárias, meninges, dentre outros, são os locais de preferência 

(BARREIRA, 2007). 

A TB extrapulmonar pode acontecer em dois momentos; logo na primo infecção, 

quando ainda não se tem imunidade totalmente desenvolvida, ou após a primo infecção, a 

qualquer momento, em decorrência de uma queda na imunidade do hospedeiro. 

As formas de TB extrapulmonar são: 

Tuberculose pleural: É a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar, na maioria 

dos casos associada à TB pulmonar. As manifestações clínicas são febre, emagrecimento e dor 

pleurítica na fase inicial, evoluindo até a dispnéia por causa do aumento do líquido pleural 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2008). 

O diagnóstico é realizado por baciloscopia cuja positividade é baixa, por cultura (15% 

de positividade) em líquido pleural, por biópsia (60% de positividade). A adenosinadeaminase 

(ADA) possui alta sensibilidade e é um método importante para o diagnóstico diferencial. 

Tuberculose do sistema nervoso central: É a forma mais grave da TB extrapulmonar, 

sendo observada em portadores de HIV e outros processos imunodepressores. A localização 

decorre da infecção pré-existente que se manifesta como doença quando há comprometimento 

das defesas do hospedeiro (BRASIL, 2011; GALESI, 2007). 

Tuberculose urinária: É uma das formas de TB extrapulmonar mais  frequentes, atinge 

pessoas com média de 45 anos de idade. A evolução da doença é lenta e silenciosa, pode se 

manifestar clinicamente com disúria, urgência urinária, hematúria e dor lombar. O diagnóstico 

pode ser feito por cultura de urina em meio Lowestein Jensen, sendo este o exame mais 

importante. A baciloscopia é raramente positiva, a não ser quando existam lesões 

multibacilares; nesse caso a urografia excretora é um exame auxiliar. 

Tuberculose ganglionar: É a segunda forma mais comum, afeta principalmente os 

linfonodos da cadeia cervical (no triângulo anterior do pescoço, abaixo da mandíbula) e das 

axilas. O diagnóstico é histopatológico por meio de biópsia ou punção nos linfonodos sendo 

posteriormente semeado em cultura (BRASIL, 2011). 
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Tuberculose óssea: Localizações mais frequentes são: coluna vertebral (em especial a 

toráxica), quadril e joelho. Nestes, as articulações são preferencialmente afetadas. Os  sintomas 

estão relacionados ao local da lesão, podendo surgir dor, atrofia muscular, paraplegia, limites 

para movimentação, espasmo muscular. Na coluna vertebral (Mal de Pott) pode acontecer a 

destruição e colapso do corpo da vértebra. O diagnóstico é feito por achados radiológicos, 

biópsia e cultura do líquido sinovial (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2008). 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL DA TUBERCULOSE 

 
 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 
 
 

A pesquisa bacteriológica é o método prioritário tanto na detecção quanto no 

monitoramento e evolução do tratamento. Serve também para documentar a cura do paciente, 

além de permitir a identificação da principal fonte de transmissão da infecção do paciente 

bacilífero. 

Baciloscopia do escarro: é um exame de fácil acesso, baixo custo, simples e seguro 

que detecta de 60 a 80% dos casos de TB pulmonar, pois permite a identificação do doente 

bacilífero, que é a maior fonte de transmissão da doença. É indicado para todos os pacientes 

sintomáticos respiratórios (paciente com tosse por mais de três semanas), aos que apresentam 

alterações radiológicas compatíveis e aos comunicantes dos casos suspeitos e/ou confirmados. 

É também usada para acompanhamento mensal da evolução bacteriológica em pacientes 

inicialmente positivos durante o tratamento. Para diagnóstico é recomendada a coleta de duas 

amostras de escarro, uma na primeira consulta e a outra na manhã seguinte em jejum. O exame 

de baciloscopia do escarro é baseado na pesquisa do bacilo álcool-ácido-resistente (BAAR), 

corado pelo método Ziehl Nielsen. Após esta coloração os bacilos são observados  ao 

microscópio, com lente objetiva e óleo de imersão. O resultado é dado em cruzes (+,++,+++), 

conforme a quantidade de bactérias encontradas no campo microscópico (HIJJAR, 2007; 

BRASIL, 2011a). 

 

Cultura, identificação e teste de sensibilidade: é um método de elevada  especificidade 

e sensibilidade no diagnóstico da TB. Nos casos pulmonares com baciloscopia negativa a 

cultura do escarro pode aumentar em ate 30% o diagnóstico bacteriológico da doença. 

Os métodos clássicos para cultura de micobactérias utilizam a semeadura da amostra 

em meios de cultura sólidos. Os meios de cultura mais comumente utilizados são os sólidos a 

base de ovo, Lowenstein-Jensen e Ogawa-Kudoh. Tem a vantagem de serem os de menor custo 

e de apresentarem um índice de contaminação menor.  A desvantagem do meio sólido  e 
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o tempo de detecção do crescimento bacteriano que varia de 14 a 30 dias, podendo se estender 

por até oito semanas. 

Os métodos disponíveis para o teste de sensibilidade pelos laboratórios do País    são: 

a) o método das proporções, que utiliza meio sólido e tem seu resultado após 42 dias de 

incubação; b) métodos que utilizam o meio líquido, com resultados disponíveis após cinco a 13 

dias. 

Os antimicobacterianos testados, em geral, são estreptomicina, isoniazida, 

rifampicina, etambutol e pirazinamida. 

A identificação da espécie é feita por métodos bioquímicos e fenotípicos ou pode ser 

analisada por meio de técnicas moleculares. 

A cultura para micobactéria é indicada nos seguintes casos: 

a) suspeita clínica e/ou radiológica de TB com baciloscopia repetidamente negativa; 

b) suspeitos de TB com amostras paucibacilares (poucos bacilos); 

c) suspeitos de TB com dificuldades de obtenção da amostra (p. ex. crianças); 

d) suspeitos de TB extrapulmonar; e, 

e) casos suspeitos de infecções causadas por micobactérias não tuberculosas – MNT 

(nestes casos o teste de sensibilidade pode ser feito com MIC). 

Cultura com identificação e teste de sensibilidade, independentemente do resultado 

da baciloscopia, estão indicados nos seguintes casos: 

a) contatos de casos de tuberculose resistente; 

b) pacientes com antecedentes de tratamento prévio, independentemente do tempo 

decorrido; 

c) pacientes imunodeprimidos, principalmente portadores de HIV; 

d) paciente com baciloscopia positiva no final do segundo mês de tratamento; 

e) falência ao tratamento anti-TB (ver texto Tratamento); 

f) em investigação de populações com maior risco de albergarem cepa de M. tuberculosis 

resistente (profissionais de saúde, população de rua, privados de liberdade, pacientes 

internados em hospitais que não adotam medidas de biossegurança e instituições de 

longa permanência) ou com difícil abordagem subsequente (indígenas) (ver texto 

Populações especiais). 

A técnica do escarro induzido, utilizando nebulizador ultrassônico e solução salina 

hipertônica (5ml de NaCl 3% a 5%), pode ser usada em pacientes com forte suspeita de 
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tuberculose pulmonar e sem adequado material proveniente da árvore brônquica, tanto para a 

baciloscopia direta quanto para a cultura. Para a obtenção da solução a 3%, utilizar o seguinte 

recurso: 5ml de soro fisiológico 0,9% + 0,5ml de NaCl 20%. A indução do escarro deve sempre 

ser realizada em condições adequadas de biossegurança. 

 

Coleta, armazenamento e transporte de material biológico para a realização de exames 

bacteriológicos. 

De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da TB no  Brasil (2011), 

as indicações abaixo devem ser seguidas. 

A fase inicial do exame, que compreende coleta, conservação e transporte do escarro 

é de responsabilidade da unidade de saúde, que deverá seguir as seguintes orientações: 

a) qualidade e quantidade da amostra – uma boa amostra de escarro e a que provém da 

árvore brônquica, obtida após esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por 

aspiração de secreções nasais, nem tampouco a que contém somente saliva. o volume 

ideal e de 5ml a 10ml. 

b) recipiente – o material deve ser coletado em potes plásticos com as seguintes 

características: descartáveis, com boca larga (50mm de diâmetro), transparente, com 

tampa de rosca, altura de 40mm, capacidade de 35ml a 50ml. a identificação (nome do 

paciente e data da coleta) deve ser feita no corpo do pote e nunca na tampa, utilizando- 

se, para tal, esparadrapo, fita crepe ou caneta com tinta indelével. 

c) local da coleta – as amostras devem ser coletadas em local aberto, de preferência ao ar 

livre ou em condições adequadas de biossegurança. 

d) momento da coleta e número de amostras – o diagnóstico deve ser feito a partir de, pelo 

menos, duas amostras de escarro, sendo a primeira geralmente coletada no momento da 

consulta, para aproveitar a presença do doente. a segunda amostra deve ser coletada no 

dia seguinte, preferencialmente ao despertar. esta geralmente é abundante porque 

provem das secreções acumuladas na árvore brônquica durante a noite. 

 

Orientação ao paciente – A unidade de saúde deve ter pessoal capacitado para fornecer 

informações claras e simples ao paciente quanto a coleta do escarro, devendo proceder da 

seguinte forma: 
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a) entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do pote fecha bem e se já está 

devidamente identificado (nome do paciente e a data da coleta no corpo do pote). 

b) orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta: ao despertar pela manhã, lavar 

bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após 

forçar a tosse. repetir esta operação até obter três eliminações de escarro, evitando que 

ele escorra pela parede externa do pote. 

c) informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a tampa 

para cima, cuidando para que permaneça nesta posição. 

d) orientar o paciente a lavar as mãos. 

e) na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou unidade de 

saúde, conservar em geladeira comum até no máximo sete dias. 

 

Conservação e transporte – As amostras clínicas devem ser enviadas e processadas  no 

laboratório imediatamente após a coleta. As unidades de saúde deverão receber, a qualquer hora 

de seu período de funcionamento, as amostras coletadas no domicílio e conservá-las sob 

refrigeração até o seu processamento. Para o transporte de amostras devem-se considerar três 

condições importantes: 

a) refrigeração; 

b) proteção contra a luz solar; e 

c) acondicionamento adequado para que não haja risco de derramamento. 

Para transportar potes de escarro de uma unidade de saúde para outra recomenda-se a 

utilização de caixas de isopor com gelo reciclável ou cubos de gelo dentro de um saco plástico. 

As requisições dos exames devem ser enviadas com o material, fora do recipiente de transporte 

(BRASIL, 2011a). 

 

Exame radiológico: é um método diagnóstico de grande importância na investigação 

dos casos suspeitos de TB, permitindo a identificação dos portadores de imagens sugestivas  da 

tuberculose ou de outras patologias. Em pacientes com baciloscopia positiva o exame tem como 

principal função excluir outras doenças pulmonares associadas, que necessitam de tratamento 

concomitante. Também permite avaliar a evolução radiológica, principalmente naqueles que 

não respondem à quimioterapia (HIJJAR, 2007; VERONESI, 2004). 

O estudo radiológico convencional torácico é indicado sempre como método auxiliar 
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e, em especial, nos seguintes casos: 

a) sintomáticos respiratórios negativos à baciloscopia do escarro espontâneo; 

b) contatos de pacientes bacilíferos, de todas as idades, intradomiciliares ou 

institucionais, com ou sem sintomatologia respiratória; 

c) suspeitos de tuberculose extrapulmonar; 

d) infectados pelo HIV ou com AIDS. 

A hierarquização diagnóstica inclui outros métodos, em particular na tuberculose 

pulmonar, a serem utilizados de acordo com a complexidade do caso e de sua relação de custo-

efetividade: 

a) escarro induzido; 

b) broncoscopia com LBA e/ou biópsia e/ou biópsia transbrônquica; 

c) tomografia computadorizada de tórax; 

d) técnicas de biologia molecular (CONDE et al., 2009). 

A prova tuberculínica – PT consiste na inoculação intradérmica de um derivado 

proteico do M.tuberculosis para medir a resposta imune celular a estes antígenos. É utilizada, 

em adultos e crianças, para o diagnóstico de infecção latente pelo M.tuberculosis (ILTB). Na 

criança também e muito importante como método coadjuvante para o diagnóstico da TB 

doença. 

No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada por via intradérmica no terço 

médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1ml, que contém 2UT – unidades 

de tuberculina e guarda equivalência biológica com 5UT de PPD-S, utilizada em outros países. 

A solução da tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2oC e 8oC e   não 

deve ser exposta a luz solar direta. A técnica de aplicação, de leitura e o material utilizado são 

padronizados pela OMS. 

A aplicação e a leitura da prova tuberculínica devem ser realizadas por profissionais 

treinados. Ainda assim entre leitores experientes pode haver divergências. A leitura deve ser 

realizada 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendido para 96 horas, caso o paciente 

falte à leitura na data agendada. 

O maior diâmetro transverso da área do endurado palpável deve ser medido com régua 

milimetrada transparente e o resultado, registrado em milímetros. 
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Interpretação: O resultado da PT deve ser registrado em milímetros. A classificação 

isolada da PT em não reator, reator fraco e reator forte não estão mais recomendados, pois a 

interpretação do teste e seus valores de corte podem variar de acordo com a população e o risco 

de adoecimento. 

 

Reações falso-positivas podem ocorrer em indivíduos infectados por outras 

micobactérias ou vacinados com a BCG, principalmente se vacinados (ou revacinados) após o 

primeiro ano de vida, quando o BCG produz reações maiores e mais duradouras. Entretanto, a 

reação tende a diminuir com o passar do tempo e se a PT for realizada dez anos ou mais após a 

última vacinação, o efeito da BCG sobre ela poderá ser mínimo. No Brasil, a cobertura pela 

BCG é universal e a vacinação é usualmente realizada nos primeiros dias de vida. A 

interpretação e a conduta diante do resultado da PT dependem de: 

a) probabilidade de infecção latente pelo M.tuberculosis (ILTB) – critério 

epidemiológico; 

b) risco de adoecimento por TB; 

c) tamanho do endurado; e 

d) idade. 
 
 

A correta interpretação da PT é importante para a tomada de decisões a respeito das 

indicações do tratamento da ILTB. 

 

Reações falso-negativas (individuo com ILTB e PT negativa) podem ocorrer nas 

seguintes circunstâncias (Quadro 1): 
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Quadro 1 - Condições associadas a resultados falso-negativos da PT 
 

Fonte: BRASIL, 2011a. p.41 
 
 
INDICAÇÕES 

a) na investigação de infecção latente no adulto; e 

b) na investigação de infecção latente e de TB doença em crianças. 
 
 

Indivíduos com PT documentada e resultado igual ou superior a 10mm não devem 

ser retestados. 

 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 
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É um método empregado na investigação das formas extrapulmonares, ou nas formas 

pulmonares que se apresentam radiologicamente como doença difusa, por exemplo, na TB 

miliar, ou em indivíduos imunossuprimidos. Nos pacientes não imunossuprimidos, a 

baciloscopia do tecido usualmente é negativa e a presença de um granuloma, com necrose de 

caseificação, é compatível com o diagnóstico de TB. Nos pacientes imunossuprimidos, é menos 

frequente a presença de granuloma com necrose caseosa, mas é mais frequente a positividade 

da baciloscopia no material de biópsia. No entanto, o único método diagnóstico de certeza de 

TB é a cultura seguida da confirmação da espécie M.tuberculosis por testes bioquímicos ou 

moleculares e, por isso, todo material coletado por biopsia deve também ser armazenado em 

água destilada ou em soro fisiológico 0,9% e enviado para cultura em meio especifico. 

 

EFEITO BOOSTER E CONVERSÃO TUBERCULÍNICA 
 
 

O efeito "booster" se caracteriza por debilidade da capacidade de resposta imunológica 

(linfócito T de memória) do individuo frente a PT levando a um resultado negativo em infectado 

pelo M.tuberculosis. Neste sentido, uma primeira prova tuberculínica pode atuar como estímulo 

(efeito "booster") e uma segunda prova pode ser positiva por fenômeno de reativação da 

memória. Sendo assim, o intervalo de repetição da PT deve ser de 7 a 10 dias e aceitar como 

definitivo o resultado da segunda PT, que uma vez positivo, evitará um falso diagnóstico de 

conversão recente. A PT não sensibiliza os não infectados. Não há necessidade de pesquisar 

efeito booster em profissionais de saúde e em contatos de tuberculose (BRASIL, 2011a). 

Indivíduos sem resposta anterior à tuberculina e que passaram a responder ao teste,  se 

denomina de conversor tuberculínico. É então considerado conversão quando houver um 

incremento de pelo menos 10 mm em relação à 1a  PT. Se a PT for negativa, deve-se   repeti-la 

4 a 8 semanas mais tarde, pois o indivíduo pode estar na janela imunológica (BRASIL, 

2011a). 

Marcadores biológicos: São eficazes a adenosina deaminase (ADA) e o ácido 

tuberculoesteárico. A ADA é produzida pela multiplicação dos linfócitos e tem sido encontrada 

na TB disseminada. Este método demonstrou baixa acurácia no diagnóstico da TB 
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pulmonar, porém tem mostrado ser um exame eficaz no diagnóstico diferencial. O ácido 

tuberculoesteárico é encontrado no líquor em casos de meningoencefalite tuberculosa sendo 

considerada prova de alta especificidade e sensibilidade (CONDE et al., 2009). 

Biologia molecular: estas técnicas se baseiam na amplificação de ácidos nucléicos, 

tendo como alvo sequências específicas dos microorganismos. São técnicas promissoras para 

diagnóstico de tuberculose permitindo o desenvolvimento de testes de rápida detecção, com alta 

especificidade e sensibilidade (cerca de 90%). Porém envolvem altos custos e não são indicadas 

como métodos de rotina no país sendo desenvolvidas apenas em laboratórios de referência. 

Baseiam-se em: reação em cadeia da polimerase (PCR), amplificação mediada por transcrição, 

amplificação por deslocamento de fita e reação em cadeia da ligase (SOUZA, 2007). 
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BUSCA ATIVA DE CASOS DE TUBERCULOSE 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente todos os casos. A infecção 

ocorre a partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, 

fala ou espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea). Os 

doentes bacilíferos, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de 

infecção. 

Doentes de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa, mesmo que tenham 

resultado positivo à cultura, são muito menos eficientes como fontes de transmissão, embora 

isso possa ocorrer. As formas exclusivamente extrapulmonares não transmitem a doença 

(BRASIL, 2011a) 

A pesquisa bacteriológica é o método prioritário para o diagnóstico e o controle do 

tratamento da tuberculose, uma vez que permite a identificação da fonte de transmissão da 

infecção (o bacilífero). 

Considerando esses aspectos, cabe ressaltar que a descoberta precoce do caso, o 

diagnóstico correto e o tratamento completo dos doentes com baciloscopia positiva são tidos 

como uma das principais medidas de controle da tuberculose na comunidade. (BRASIL, 2011b) 

Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as  principais 

medidas para o controle da doença, portanto a busca de casos é uma importante estratégia de 

controle da doença,todos os profissionais de saúde devem realizar a busca ativa de casos de 

suspeitos de TB e considerar esta investigação no seu cotidiano de trabalho uma prioridade. 

 

 
BUSCA ATIVA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS – SR 

Trata-se de uma atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a 

identificar  precocemente  pessoas  com  tosse  por  tempo  igual  ou  superior  a  três semanas 
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(Sintomático Respiratório), consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a 

descoberta dos casos bacilíferos. A busca ativa do SR tem sido uma estratégia recomendada 

internacionalmente e deve ser priorizada e realizada permanentemente por todos os serviços de 

saúde (níveis primário, secundário e terciário) (BRASIL, 2011a). 

Estudos recentes sugerem que pesquisar TB em quem procura a unidade de saúde 

devido ao sintoma respiratório, independentemente do tempo de sintoma, ou utilizar o tempo 

de duas semanas como ponto de corte, ou perguntar ativamente sobre tosse para todos os adultos 

que comparecem à unidade de saúde, pode aumentar significativamente o número de casos 

diagnosticados de TB, sobretudo em países com elevada prevalência de TB como o Brasil 

(CONDE et al., 2009). 

Ao realizar busca ativa de SR em populações com alto risco de adoecimento, por 

exemplo, na população prisional, sugere-se que seja feita em indivíduos com tosse por tempo 

igual ou superior a duas semanas, visando aumentar a sensibilidade da busca. 

O objetivo da busca ativa de SR é identificar precocemente os casos bacilíferos, 

interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença em longo prazo (BRASIL, 

2011b). 

Os indivíduos privados de liberdade, população que reside em instituições fechadas, 

indígenas, população em situação de rua e pacientes com AIDS, têm maior risco de 

adoecimento, portanto a busca dos SR deve ser realizada sistematicamente, estabelecendo  uma 

rotina para esta atividade. Para os privados de liberdade deve ser uma atividade realizada 

principalmente na porta de entrada do indivíduo no sistema prisional. 

Vale lembrar que a busca nos contatos dos casos de TB principalmente dos pacientes 

bacilíferos é também uma importante estratégia de controle, porém este tema será abordado 

posteriormente. Ressalta-se a importância das unidades de saúde encontrarem estratégias 

inovadoras para intensificarem a busca ativa de casos na demanda. A apresentação de filmes 

sobre TB em salas de esperas, cartazes educativos, parcerias com instituições governamentais 

e não governamentais, assim como a aproximação com outros serviços da rede pública podem 

possibilitar a ampliação e fortalecimento das medidas de controle da TB. 
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TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 15
 

 
Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

 
O esquema para tratamento da TB é padronizado pelo Ministério da Saúde e deve ser 

aplicado e supervisionado durante seis meses. O tratamento é quimioterápico e quando  seguido 

corretamente poderá resultar em eficácia de quase 100%; isso reduz a mortalidade e interrompe 

a cadeia de transmissão. 

As drogas usadas nos esquemas de tratamento são: Isoniazida (H), Rifampicina (R), 

Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S), Etambutol (E), Etionamida (Et). As mais importantes 

para o tratamento são a rifampicina e a isoniazida por apresentarem maior amplitude de ação e 

segurança. 

Em 1979, o Brasil preconizou um sistema de tratamento para a TB composto pelo 

Esquema I (2RHZ/4RH) para os casos novos; Esquema I reforçado (2RHZE/4RHE) para 

retratamentos; Esquema II (2RHZ/7RH) para a forma meningoencefálica; e Esquema III 

(3SZEEt/9EEt) para falência. 

Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, juntamente com o seu 

Comitê Técnico Assessor reviu o sistema de tratamento da TB no Brasil. Baseado nos resultados 

preliminares do II Inquérito Nacional de Resistência aos medicamentos antiTB,  que mostrou 

aumento da resistência primária à isoniazida (de 4,4 para 6,0%), frente a este contexto, introduz 

o Etambutol como quarto fármaco na fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do 

Esquema básico (Quadro 1). 

A apresentação farmacológica deste esquema passa a ser em comprimidos de doses 

fixas combinadas dos quatro medicamentos (RHZE), nas seguintes dosagens: R 150 mg, H 75 

mg, Z 400 mg e E 275 mg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 Este texto é um resumo do Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011, p. 56 - 
74. 
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Quadro 1 - Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e 
adolescentes. 

 
Fonte: BRASIL, 2011; p.62 

 
 
Crianças e adolescentes 

 
Esquema básico 2RHZ/4RH para crianças (EB) (2RHZ /4RH) menores de 10 anos 

tem a seguinte indicação (Quadro 2): 

a) casos novos de crianças de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar 

(exceto a forma meningoencefálica), infectados ou não pelo HIV; e 

b) retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do primeiroepisódio) ou 

retorno após abandono com doença ativa das crianças, exceto a forma 

meningoencefálica. 
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Quadro  2  –  Esquema  básico  para  o  tratamento  de  TB   em   crianças   (<   10   
anos). 

 
Fonte: BRASIL, 2011; p.62 

 
 

Os medicamentos deverão ser administrados preferencialmente em jejum (uma hora 

antes ou duas horas após o café da manhã), em uma única tomada; em caso de intolerância 

digestiva pode ser com uma refeição. 

O tratamento das formas extrapulmonares (exceto a meningoencefálica) terá a duração 

de seis meses, assim como o tratamento dos pacientes coinfectados com HIV, 

independentemente da fase de evolução da infecção viral. 

 
Gestante 

 
A prevenção da tuberculose congênita é realizada pelo diagnóstico precoce e a 

administração oportuna do tratamento da TB na mãe grávida. Isso promove a diminuição do 

risco de transmissão ao feto e recém-nato, bem como aos adultos que coabitam a mesma 

residência,e também o risco de transmissão pós-natal. 

O esquema com RHZE pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e está 

recomendado o uso de Piridoxina (50mg/dia) durante a gestação pelo risco de toxicidade 

neurológica (devido a isoniazida) no recém-nascido. 

Não há contraindicações à amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite 

tuberculosa. E recomendável, entretanto, que faça uso de máscara cirúrgica ao amamentar e 

cuidar da criança. 

Gestantes e lactantes devem utilizar os esquemas preconizados antes, mas especial 

atenção devem receber no monitoramento de efeitos adversos.( BRASIL, 2011) 
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Período de transmissibilidade após início do tratamento 
 

A transmissibilidade está presente desde os primeiros sintomas respiratórios, com 

redução rápida após o início do tratamento efetivo. Durante muitos anos considerou-se que, 

após 15 dias de tratamento o paciente já não transmitia a doença. 

Na prática, isso é válido quando o paciente não tem história de tratamento anterior  nem 

outros riscos conhecidos de resistência medicamentosa. Então,considera-se paciente não 

infectante aquele que após 15 dias de tratamento apresenta melhora clínica. 

No entanto, com base em evidências de transmissão da tuberculose resistente às drogas, 

recomenda-se que seja também considerada a negativação da baciloscopia para que as 

precauções com o contágio sejam desmobilizadas, em especial para biossegurança nos serviços 

de saúde (BRASIL, 2011) 

Essa recomendação e apresentação farmacológica são as preconizadas pela Organização 

Mundial da Saúde e utilizadas na maioria dos países, para adultos e adolescentes. Para as 

crianças (abaixo de 10 anos), permanece a recomendação do Esquema RHZ. 

Outras mudanças no sistema de tratamento da tuberculose são a extinção do Esquema   

I reforçado e do Esquema III. Para todos os casos de retratamento será solicitada cultura, 

identificação e teste de sensibilidade, iniciando-se o tratamento com o Esquema básico, até o 

resultado desses. 

Os casos que evoluem para falência do tratamento devem ser criteriosamente  avaliados 

quanto ao histórico terapêutico, adesão aos tratamentos anteriores e comprovação  de resistência 

aos medicamentos. Tais casos receberão o Esquema Padronizado para Multirresistência ou 

Esquemas Especiais individualizados segundo a combinação de resistências apresentadas pelo 

teste de sensibilidade (BRASIL, 2010). 

Atenção especial deve ser dada ao tratamento dos grupos considerados alto risco para 

toxicidade, constituído por pessoas com mais de 60 anos, em mal estado geral, alcoolistas, 

infectados por HIV, em uso concomitante de medicamentos anticonvulsivantes e pessoas com 

alterações hepáticas. A rifampicina interfere na ação dos contraceptivos orais, devendo as 

mulheres, em uso deste medicamento,receberem orientação para utilizar outros métodos 

anticoncepcionais. 
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Hepatopatias e TB 
 

Em caso de hepatite ou doença hepática sem fator etiológico aparente, solicitar também 

marcadores de hepatite viral. O aumento de fosfatase alcalina e/ou bilirrubina, com pouco ou 

nenhum aumento da ALT (anteriormente denominada TGP), indica colestase. O aumento de 

ALT (TGP) é mais específico para dano hepatocelular que AST (TGO), pois este último pode 

também ser indicativo de anormalidades em músculo, coração ou rins. 

Solicitar exames laboratoriais (ALT/AST, bilirrubinas e fosfatase alcalina) no início e 

durante o tratamento de paciente adulto com história de: 

• consumo de álcool 

• doença hepática ou hepatite (passada ou atual) 

• em uso de outras medicações hepatotóxicas 

• infecção pelo HIV 
 
 
Tratamento da TB e hepatopatia 

 
O tratamento só deverá ser interrompido quando os valores das enzimas atingirem três 

vezes o valor normal, com início de sintomas, ou logo que a icterícia se manifeste, 

encaminhando o doente a uma unidade de referência secundária para acompanhamento clínico 

e laboratorial, além da adequação do tratamento, caso seja necessário. Se, após a interrupção 

do tratamento, houver redução dos níveis séricos das enzimas hepáticas e resolução dos 

sintomas, indica-se a reintrodução do Esquema Básico da seguinte maneira: 

rifampicina+ etambutol, seguida pela isoniazida, e por último a pirazinamida, com intervalo 

de três a sete dias entre elas. 

A reintrodução de cada medicamento deverá ser precedida da análise da função hepática. 

O tempo de tratamento será considerado a partir da data em que foi possível retomar o esquema 

terapêutico completo. Se a dosagem das enzimas hepáticas não reduzir para menos de três vezes 

o limite superior normal em quatro semanas ou em casos graves de tuberculose, iniciar esquema 

alternativo conforme descrito no Quadro 3.No Quadro 4 está sintetizada a recomendação 

terapêutica para os pacientes com hepatotoxicidade e com hepatopatias prévias ao inicio do 

tratamento para tuberculose. 
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Quadro 3 – Doses dos medicamentos para a composição dos esquemas 
especiais 

 
Fonte: BRASIL, 2011, p. 67. 

 
 
 

Quadro 4 – Condutas frente a hepatopatias 
 

Fonte: BRASIL, 2011, p. 69. 
 
 
Acompanhamento da evolução da doença em adultos 

 
A realização mensal da baciloscopia de controle, nos casos de TB pulmonar, é 

indispensável no segundo, quarto e sexto meses, no Esquema Básico. Em casos de baciloscopia  

positiva  no  final  do  segundo  mês  de  tratamento,  solicitar  cultura  para 
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micobactérias com identificação e teste de sensibilidade. Quando o paciente referir que não tem 

expectoração, o profissional de saúde deve orientá-lo sobre como obter a amostra de escarro e 

fazer com que ele tente, repetidamente, em sua presença, fornecer material para exame. Nessa 

situação o escarro pode ser induzido pela inalação de solução salina a 9% por 

15 minutos, seguido por tapotagem, respeitando-se as medidas de biossegurança recomendadas. 

 

Tratamento da tuberculose resistente - monorresistência e polirresistência 
 
 

A resistência à(s) droga(s) sem o paciente ter recebido tratamento anterior é 

denominada resistência primária. A resistência secundária ou adquirida é a denominação dada 

aos casos em que o paciente já recebeu tratamento com mais de um mês de duração. 

Além disso, alguns fatores como tratamento de longo prazo, as múltiplas drogas 

utilizadas com seus eventos adversos e a rápida remissão dos sintomas podem contribuir para 

baixa adesão à terapêutica. Dessa forma a adoção de estratégia de tratamento supervisionado se 

faz necessária. 

Tratamento com Esquema Básico em pacientes infectados por bacilos  que apresentem 

mono ou polirresistência, independente se primária ou secundária, tem sido associados ao 

aumento do risco de recidiva, falência e ampliação do padrão de resistência, incluindo o 

desenvolvimento de multirresistência. Não existem evidências baseadas em ensaios clínicos 

randomizados e controlados para a indicação dos melhores esquemas nessas situações. 

As recomendações são fundamentadas nos princípios gerais da microbiologia e 

terapêutica para TB, estudos observacionais e opinião de especialistas. Quando houver a 

indicação de mudança de esquema, essa escolha devera ser a melhor associação com 

medicamentos mais eficazes e alta probabilidade de cura. A necessidade de mudança de 

esquema e a escolha da melhor associação medicamentosa serão avaliadas por profissionais 

experientes no manejo de medicamentos de segunda linha,nas unidades de referência terciária. 
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TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO (TDO) 
 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 
 
 

A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis 

aos medicamentos antiTB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia 

medicamentosa. 

A associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso por tempo suficiente 

são os princípios básicos para o adequado tratamento. Assim, evita-se a persistência bacteriana 

e o desenvolvimento de resistência aos fármacos, assegurando, dessa forma, a cura do paciente. 

A esses princípios soma-se o TDO como estratégia fundamental para assegurar a cura do doente 

(BRASIL, 2011b). 

No tratamento diretamente observado o profissional capacitado observa a tomada da 

medicação pelo paciente desde o início do tratamento até a sua cura. É, portanto, uma estratégia 

para garantir a adesão ao tratamento. Entretanto, para o sucesso desta modalidade terapêutica é 

fundamental o estabelecimento do vínculo terapêutico entre profissional de  saúde e o serviço 

com paciente/família. 

É necessário considerar também os fatores multicausais que levaram ao adoecimento 

por tuberculose para que, ao utilizar os recursos públicos e realizar um atendimento em rede 

com resolutividade permite ao paciente sentir-se acolhido com melhores chances de adesão ao 

tratamento. 

A escolha da modalidade de TDO a ser adotada deve ser decidida conjuntamente entre 

a equipe de saúde e o paciente, considerando a realidade e a estrutura de atenção à saúde 

existente. 

É desejável que a tomada observada seja diária, de segunda a sexta-feira. No entanto, 

se para o doente a opção de três vezes por semana for a única possível, deve ser exaustivamente 

explicada a necessidade da tomada diária, incluindo os dias em que o tratamento não será 

observado. O uso de incentivos (lanche, auxílio-alimentação e outros) e facilitadores de acesso 

(vale-transporte) estão recomendados como motivação para o TDO (BRASIL, 2011a). 

O doente pode ir ao serviço para receber a medicação ou o profissional do serviço 
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pode ir ao domicílio. Para fins operacionais, ao final do tratamento, para definir se o tratamento 

foi observado, convenciona-se que este doente deverá ter tido no mínimo 24 tomadas 

observadas na fase de ataque e 48 tomadas observadas na fase de manutenção. 

O local para a realização do TDO poderá ser acordado entre paciente e o serviço, de 

forma que possa atender as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde Brasil. 

Deve-se considerar também a realização do TDO em outra unidade de saúde, mais 

próxima do seu domicilio ou trabalho. 

Para a implementação do TDO devem-se considerar as seguintes modalidades de 

supervisão: 

a) domiciliar : observação realizada na residência do paciente ou em local por ele 

solicitado; 

b) na unidade de saúde: observação em unidades de ESF, UBS, serviço de atendimento 

de HIV/aids ou hospitais; 

c) prisional: observação no sistema prisional; e 

d) compartilhada: quando o doente recebe a consulta medica em uma unidade de saúde, 

e faz o TDO em outra unidade de saúde, mais próxima em relação ao seu domicilio ou 

trabalho. 

Nos casos em que o TDO não for realizado por profissional da equipe de saúde, não 

será considerado TDO para fins operacionais (inclusive para fins de notificação no SINAN). 

Excepcionalmente, quando não for possível escolher nenhuma das modalidades acima, 

a unidade poderá propor ao doente que a observação seja realizada por uma pessoa da família 

ou da comunidade treinada ou supervisionada por profissional da equipe de saúde para realizar. 

Nestes casos, a unidade deverá visitar o doente e o seu responsável semanalmente para 

monitorar o tratamento. Atenção reforçada deve ser dispensada nestas situações, uma vez que 

estudos demonstram menores taxas de cura e maior abandono quando um familiar faz a 

observação do tratamento. 

Para implantação do TDO, deve-se observar as seguintes etapas de organização    dos 

serviços: 

Na unidade de saúde 

a) identificar e ordenar o local na unidade para o acolhimento do paciente e para a 

observação da tomada dos medicamentos com água potável e copos descartáveis; 

b) viabilizar incentivos e facilitadores; 
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c) utilizar instrumentos de registro – ficha de controle de TDO e cartão do paciente; 

d) questionar a respeito de efeitos colaterais e incentivar a adesão ao tratamento a cada 

visita do paciente. 

Em caso de falta do paciente, proceder contato telefônico e/ou visita domiciliar, 

preferencialmente no mesmo dia. 

 

No domicílio 

a) estabelecer fluxo de visitas e supervisão dos agentes comunitários de saúde ou outros 

profissionais de saúde responsáveis pelo TDO. 

b) utilizar instrumentos de registro – ficha de controle de TDO e cartão do paciente. 

c) questionar a respeito de efeitos colaterais e incentivar a adesão ao tratamento a cada 

visita. 

A boa orientação do paciente, consultas mais frequentes no início do tratamento, a 

garantia de consulta em caso de efeitos colaterais, a busca imediata de faltosos e o tratamento 

de comorbidades são ações importantes que aumentam a adesão do paciente mesmo em 

tratamentos autoadministrados. 

O TDO é uma importante estratégia de controle da TB, pois possibilita que  o paciente 

tenha uma adesão melhor ao tratamento diminuindo os abandonos. É também uma forma de 

maior aproximação entre equipe de saúde e paciente/família. 

Esta modalidade também possibilita ao profissional de saúde “empoderar” o 

paciente/família por meio de informações não só acerca da TB, mas também sobre outros 

aspectos do processo saúde-doença 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no 
Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica.  Brasília: Ministério da Saúde, 2011a.Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_tb.pdf> Acesso 
em: 09 ago.2012. 

 

  .  . Tratamento diretamente Observado (TDO) da tuberculose na Atenção 
 
Básica: protocolo de enfermagem, 2011b Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/original_tdo_enfermagem_.pdf>. Acesso em: 



202 
 

 
 
 

 
10/08/12. 

 
 

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM TRATAMENT O DE 
TUBERCULOSE. 

 
Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

 
 

“O ser humano não sobrevive à indiferença. 
Todos nós necessitamos de ser reconhecidos, 

que as pessoas nos identifiquem e nos valorizem”. 
LERCH 

 
O Ministério da Saúde tem reafirmado o Humaniza SUS como política que atravessa 

as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde, englobando diversos níveis e 

dimensões da atenção e da gestão (BRASIL, 2004). 

Operando com o princípio da transversalidade, o Humaniza SUS lança mão de 

ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculos e a coresponsabilização entre 

usuários, trabalhadores e gestores. Ao direcionar estratégias e métodos de articulação  de ações, 

saberes e sujeitos, pode-se efetivamente potencializar a garantia de atenção integral, resolutiva 

e humanizada. 

A Rede de Humanização em Saúde é uma rede de construção permanente e solidária 

de laços de cidadania. Trata-se, portanto, de olhar cada sujeito em sua especificidade, sua 

história de vida, como sujeito de um coletivo (BRASIL, 2009). Os Princípios Norteadores dessa 

rede são: 

a) valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito 

às questões de gênero, etnia, orientação sexual, e às populações específicas como índios, 

quilombolas, ribeirinhos, assentados, entre outros; 

b) fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade 

e a grupalidade; 

c) apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção 

de saúde e com a produção de sujeitos; 
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d) - construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos; 

e) - coresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção; 

f) fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias 

gestoras do SUS; e 

g) compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 

profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente. 

A tuberculose é uma doença que traz um forte estigma e que acomete na sua grande 

maioria grupos de maior vulnerabilidade social. Esta doença não pode ser tratada apenas  como 

uma enfermidade comum, sendo necessário levar em consideração todos os determinantes 

sociais que a cercam. Portanto, a humanização do atendimento é uma estratégia fundamental 

para garantir a adesão ao tratamento. Valorizar o indivíduo em suas várias dimensões é essencial 

para reduzir as taxas de abandono e melhorar o controle dessa doença (BRASIL, 2011). 

A construção de uma relação de confiança e a disponibilidade para escutar o usuário, 

como protagonista de seu cuidado, podem ser estratégias importantes para o estabelecimento 

de vínculo terapêutico entre paciente e a equipe técnica. Deve-se considerar e respeitá-lo na sua 

individualidade, pois a construção de uma abordagem correta abrirá possibilidades de uma 

melhor compreensão de suas necessidades e consequente um tratamento mais adequado 

(FUNDO GLOBAL TUBERCULOSE – BRASIL, 2007). 

O acolhimento se tornou um importante instrumento para mudar a realidade no 

atendimento da população, e assim, garantir o acesso aos serviços de forma mais humanizada 

com qualidade. 

Na perspectiva da Política Nacional de Humanização (PNH) o profissional de saúde 

tem a responsabilidade de estimular os usuários a cuidarem de sua saúde e, por meio desse 

cuidado, transformarem-se para alcançar uma melhor qualidade de vida. Para tanto, é necessário 

acreditar que os sujeitos são capazes de tornarem-se agentes modificadores de sua realidade. 
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POPULAÇÃO VULNERÁVEL  

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

Vulnerabilidade  é  o  conjunto  de  fatores  de  natureza  biológica,   epidemiológica, 

social, cultural e política, cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de um grupo 

populacional, frente a uma determinada doença, condição, ou um dano. 

Os tipos de vulnerabilidades podem ser: 

a) Individual: está relacionada, principalmente com os comportamentos adotados pelo 

indivíduo e que podem favorecer a infecção e a não adesão ao tratamento; a falta de 

informação sobre as formas de transmissão e prevenção da tuberculose ou não  entender 

ao tratamento; 

– pouca motivação ou sensibilização pessoal para o tratamento, que pode resultar na não 

adesão ao tratamento e abandono do mesmo; 

– baixa autoestima e falta de confiança para adotar medidas preventivas, incluindo 

hábitos de vida mais saudáveis. O alcoolismo e uso de outras drogas indicam falência 

do tratamento e falta de adesão; 

– desnutrição e condições de moradia social: aspectos econômicos e sociais que 

aumentam a vulnerabilidade, como IDH, crenças e valores; desigualdade social de 

gênero, de raça, de idade entre outros; discriminação; qualidade de vida local e 

pobreza. 

b) Programática ou Institucional: diz respeito ao quanto as políticas públicas 

respondem/amparam os diversos aspectos da infecção, do desenvolvimento de ações 

voltadas para a prevenção e assistência a TB, envolvendo instituições governamentais, 

não-governamentais e sociedade civil, na busca da integração desses serviços. 

A tuberculose deve ser reconhecida como um problema multifatorial, e desta forma 

torna-se necessário trabalhar no enfoque da multissetorialidade. Dessa maneira, as estratégias 

que visam controlar a disseminação da tuberculose numa sociedade devem levar em conta esses  

vários  fatores.  Portanto  as  intervenções  no  diagnóstico,  assim  como  na      conduta 
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profilática e terapêutica, devem ser socioculturalmente apropriadas, isto é, fundamentadas no 

próprio contexto local. Sendo assim, a prevenção estará sempre vinculada a Direitos  Humanos, 

Cidadania, tendo como referência as diretrizes do SUS e reconhecendo a importância do 

trabalho multissetorial no controle da TB. 

Este é um desafio que deve ser enfrentado no cotidiano com o propósito de melhorar 

o acesso e a assistência prestada aos usuários dos serviços (PROCÓPIO, 2008). 

A doença está associada à fome, à incapacidade de prover recursos mínimos para sua 

própria sobrevivência ou da família, e muitas vezes relacionada ao consumo de álcool e drogas; 

estes comportamentos podem levar ao preconceito e discriminação. 

As ideias de contágio são difusas e a observação de frequentes recaídas, nesses grupos 

sociais, provoca descrença na possibilidade de cura da tuberculose. Mesmo quando se admite 

ser doença curável há a crença de que "sempre fica alguma coisa por dentro". O doente com 

"mancha no pulmão" carrega uma marca que altera profundamente sua inserção no grupo social. 

Ideias ultrapassadas aparecem como que cristalizadas no imaginário popular. Enfrentar o 

problema, tanto para o doente como para aqueles que o cercam, não é tarefa fácil e poderão 

surgir entraves tanto para o doente seguir o tratamento, quanto para os profissionais de saúde 

no enfrentamento destas questões (PORTO, 2007). 

O Problema da TB no Brasil reflete o estágio de desenvolvimento social do país, onde 

os determinantes do estado de pobreza, as fraquezas de organização dos sistemas de saúde e as 

deficiências de gestão limitam a ação da tecnologia e, por consequência, inibem a queda das 

doenças marcadas pelo contexto social. 

No caso da TB, duas novas causas concorrem para o agravamento do quadro – a 

epidemia de AIDS e a multirresistência às drogas (HIJJAR et al., 2007). 

A comparação dos indicadores da situação da TB e indicadores sociais apresenta de 

forma nítida associação dos piores quadros dessa doença com indicadores sociais de má 

qualidade de vida. Infelizmente, não é só o adoecimento por tuberculose que está intimamente 

ligado às condições de vida da população, como nos mostram os coeficientes de mortalidade 

pela doença observada no mundo. 
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Populações especiais:16
 

População privada de liberdade (PPL) 
 
 

A tuberculose em presídios já é discutida como um problema de saúde pública. Estudos 

sobre a saúde da população encarcerada em nosso país mostram uma crescente taxa de ocupação 

prisional, fazendo com que as unidades prisionais sejam locais superlotados, pouco ventilados, 

com padrões de higiene e limpeza de baixa qualidade, alimentação inadequada e 

comportamentos ilegais, como o uso de álcool e drogas ou atividades sexuais. Esses fatores 

favorecem essa população a um alto risco de transmissão, adoecimento e morte por tuberculose 

e AIDS (BRASIL, 2011). 

 

Detecção a partir da demanda espontânea 
 
 

Considerando o fato de que as PPL subestimam frequentemente o significado dos 

sintomas – por exemplo, consideram a tosse como “normal” – ou tem dificuldades para acessar 

o serviço de saúde, esforços devem ser desenvolvidos para: 

a) sensibilizar as PPL e demais integrantes da comunidade carcerária, especialmente os 

guardas, para a importância da identificação precoce dos casos e da tosse como principal 

sintoma da TB; 

b) instituir programa de educação continuada em TB e coinfecção TB/HIV para 

profissionais de saúde das unidades prisionais; 

c) estabelecer mecanismos que facilitem a comunicação e o acesso das PPL ao serviço de 

saúde;e 

d) submeter todo caso suspeito de TB a baciloscopia de escarro, cultura para BK e, em caso 

de negatividade a baciloscopia e a radiografia de tórax. 

 

Busca ativa 
 
 

Dois métodos de rastreamento podem ser utilizados para selecionar, de forma 

sistemática, entre os ingressos ou indivíduos já encarcerados (rastreamento de massa), aqueles 

 

16 Este texto é um resumo do Manual de Recomendação para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011, p. 141- 
145. 
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que serão submetidos ao teste diagnóstico para TB (baciloscopia do escarro e, quando 

indicado, cultura para BK e TSA): 

a) rastreamento com base na existência de tosse por mais de duas semanas, realizado por 

meio de entrevista individualizada de todas as PPL; 

b) rastreamento radiológico com base na existência de qualquer tipo de anormalidade 

radiológica (pulmonar, pleural ou mediastinal), realizado por meio do exame radiológico 

do tórax de toda a população-alvo, independentemente da existência de tosse por mais 

de duas semanas. 

Embora apresente maior custo e exija maior infraestrutura, alguns estudos indicam que 

o rastreamento radiológico apresenta rendimento muito superior porque permite a identificação 

dos casos assintomáticos e dos casos não bacilíferos, enquanto o rastreamento baseado na 

presença de tosse permite identificar apenas uma pequena proporção dos doentes existentes, 

frequentemente já bacilíferos. 

Devido a alta prevalência de infecção tuberculosa nas prisões brasileiras (cerca de 

65%, segundo alguns estudos), o teste tuberculínico não e útil como método de triagem, exceto 

para pessoas vivendo com HIV. 

Independentemente do método a ser utilizado, a busca ativa deve ser realizada em dois 

momentos: 

A. No momento do ingresso: 

No sistema penitenciário, o exame sistemático para detecção de TB, realizado na 

maioria dos países, é recomendado no Brasil pela Resolução nº. 11 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Deve integrar o exame de saúde 

admissional preconizado pela legislação nacional e internacional, ser realizado no prazo 

máximo de sete dias após o ingresso na unidade prisional e associar estratégias de informação, 

educação e comunicação (palestras, grupos de discussão, projeção de filmes) sobre a TB e a 

infecção pelo HIV. 

O objetivo dessa avaliação é identificar e tratar os casos de TB, impedindo a introdução 

de novos casos e, portanto, reduzindo as fontes de infecção. Por questões operacionais e para 

melhor uso de recursos humanos e materiais, a entrada no sistema penitenciário deve ser 

centralizada em nível estadual ou regionalizada. No entanto, mesmo nos estados com múltiplas 

unidades de entrada no Sistema Penitenciário, deve-se incluir este exame nas rotinas dos 

ingressos. 
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B. Busca ativa periódica: 

A busca ativa sistemática de casos de TB na população já encarcerada deve ser 

realizada ao menos uma vez por ano, de modo a examinar todas as PPL de uma determinada 

unidade prisional em curto período de tempo. A fim de garantir o exame de todas as PPL, deve 

ser realizada a partir de lista nominal por cela, fornecida pela administração da unidade prisional 

– UP. Além de ser uma estratégia de controle, o rastreamento em massa permite dimensionar o 

problema e sensibilizar as autoridades e toda a comunidade carcerária, fornece linha de base 

para a avaliação das ações de controle e constitui importante mote para a realização de 

atividades educativas com os presos e profissionais de segurança. 

 

C. Busca ativa em contatos 
 
 

Ocorrendo um caso de tuberculose é necessário examinar todos os contatos. Em 

grandes prisões, com celas coletivas e/ou naquelas onde ha permanência de grande número de 

PPL em espaços comuns, todas as PPL de uma mesma cela ou galeria devem ser consideradas 

como contato. 

O principal objetivo da investigação de contatos em ambientes prisionais e a procura 

de outros casos de tuberculose ativa. Indica-se realizar baciloscopias de escarro para todos os 

contatos que tiverem expectoração, independentemente da duração da tosse, dada a alta 

incidência da doença nessa população. Se possível, realizar também exame radiológico de tórax. 

Os contatos coinfectados pelo HIV/AIDS, desde que descartada a tuberculose ativa, devem 

realizar tratamento da infecção latente (quimioprofilaxia). Não está indicada prova 

tuberculínica para os contatos em ambiente prisional, pois em ambientes onde a probabilidade 

de ocorrência de reinfecções em curto espaço de tempo e muito alta, a indicação de  tratamento 

da infecção latente e duvidosa. 

Os familiares das PPL com TB ativa devem ser orientados a procurar serviço de saúde 

extramuros para a caracterização do contato e realização dos exames necessários, se 

estabelecidos critérios de contatos recomendados pelo PNCT. 

 

D. Indicação de cultura e teste de sensibilidade 
 
 

A cultura  de  escarro  deve  ser  realizada  sempre  que  houver  alteração radiológica 
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sugestiva de TB, independentemente do resultado da baciloscopia. A detecção de casos com 

baciloscopias negativa, cuja contagiosidade esta bem estabelecida, e particularmente 

importante nesse ambiente confinado e superpopuloso. Considerando a frequência 

presumidamente elevada de formas resistentes e MDR na população carcerária, o TSA deve ser 

realizado em todos os casos de TB identificados. 

O exame para HIV, preferencialmente o teste rápido, deve ser oferecido de forma 

sistemática a todas as PPL no momento de sua admissão na prisão e a todas as PPL já 

encarceradas que manifestem vontade de realiza-lo. Esse exame deve ser sempre acompanhado 

de aconselhamento pré e pós-teste. Para os casos de tuberculose, a realização  do teste visa à 

instituição precoce da profilaxia para pneumocistose e da terapia ARV quando indicada, 

objetivando reduzir a morbidade e a letalidade. 

Apesar das dificuldades operacionais, ênfase deve ser dada a instituição do tratamento 

da infecção latente para tuberculose em PPL vivendo com HIV, após exclusão de TB ativa. Para 

tanto, referencia para realização do exame radiológico de tórax deve ser definida e o teste 

tuberculínico deve ser disponibilizado, bem como profissionais de saúde capacitados para sua 

realização. A tomada da isoniazida deve ser supervisionada. 

 

O tratamento da TB no sistema penitenciário 
 
 
a) Tratamento durante o encarceramento 

O tratamento recomendado tanto para as PPL quanto para a população geral deve ser 

diretamente observado. A supervisão, no contexto carcerário, deve ser feita exclusivamente por 

profissional de saúde e não deve ser delegada a profissionais da segurança ou outras PPL  a fim 

de: 

a) garantir o acesso ao serviço de saúde em caso de ocorrência de efeitos adversos 

decorrentes do tratamento, reduzindo a possibilidade de uso irregular; 

b) favorecer o reconhecimento da PPL como doente, cujo cuidado e responsabilidade direta 

do profissional de saúde, e afirmar a independência da saúde em relação à segurança; 

c) evitar que a medicação seja usada como elemento de troca e/ou de pressão. O 

acompanhamento do tratamento para as PPL, assim como para a população livre,  deve 
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constar de consulta mensal com baciloscopias realizadas, no mínimo, nos 2º, 4º e 6º 

meses, aferição de peso e aconselhamento, visando a adesão ao tratamento; e 

d) a fim de evitar a interrupção do tratamento, sistema de informação/comunicação ágil 

entre os serviços de saúde das diversas unidades prisionais deve ser estabelecido em 

razão das frequentes transferências das PPL. 

O paciente em tratamento supervisionado deve ser transferido para unidade prisional 

que possua ações de controle da tuberculose implantadas. O serviço de saúde da UP de origem 

deve comunicar a coordenação de saúde do sistema penitenciário e a UP receptora sobre a 

transferência do paciente. Após o ingresso do paciente na unidade dar continuidade ao 

tratamento. Como preconizado pela legislação, o prontuário de saúde deve sempre acompanhar 

o paciente por ocasião das transferências entre as unidades prisionais. 

 

b) Continuidade do tratamento após o livramento 

Assegurar a continuidade do tratamento após o livramento constitui um grande 

desafio, já que, em geral, o momento do livramento não é conhecido com antecedência e o local 

aonde o paciente vai se instalar após sua libertação é incerto. Assim: 

a. desde o inicio do tratamento, o paciente deve ter em seu poder documento de 

encaminhamento para dar continuidade em unidade de saúde extramuros, informando a 

data de início e o esquema de tratamento; 

b. durante o tempo em que permanecer na prisão, o máximo de informações devem ser 

fornecidas ao paciente de forma a conscientizá-lo sobre a importância da continuidade 

do tratamento após o livramento; 

c. Organizações da Sociedade Civil – OSC em contato com o paciente durante o 

encarceramento poderão facilitar a referência para estruturas de saúde extramuros depois 

do livramento; 

d. A UP deverá comunicar a transferência do paciente à vigilância epidemiológica do 

município. 

 

c) Isolamento respiratório dos casos de TB nas prisões 

Considerando que, nas semanas que precedem o diagnóstico, as pessoas em contato 

com os pacientes já foram largamente expostas ao risco de infecção e que a contagiosidade 

tende a diminuir rapidamente nas primeiras semanas de tratamento, o isolamento do   paciente 
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identificado durante o encarceramento, não traz benefícios. Por outro lado, contribui para a 

estigmatização e tende a desestimular a busca pelo diagnóstico por parte de outras PPL pelo 

temor à discriminação e à limitação de circulação imposta. Entretanto, o isolamento está 

indicado nas seguintes situações: 

a) casos identificados no momento do ingresso na prisão, pelo período de 15 dias; 

b) casos confirmados ou suspeitos de resistência; e 

c) falência de tratamento 
 
 

Pessoas vivendo em situação de rua 

Existem poucos dados disponíveis sobre a TB na população em situação de rua que 

permitam traçar com clareza o seu perfil de adoecimento e/ou de suas representações sobre os 

processos de saúde e doença. 

Os Programas de Controle da Tuberculose (PCT) municipais e locais devem identificar 

as melhores estratégias para a abordagem dessa população, levando em consideração o número 

de pessoas vivendo na rua, sua distribuição, características e rede de assistência e apoio 

disponível (BRASIL, 2011). 

 

Recomendações gerais de controle da TB para as pessoas vivendo em situação de rua 

Os PCT municipais e locais devem identificar as melhores estratégias para a 

abordagem dessa população, levando em consideração o número de pessoas vivendo na rua, 

sua distribuição, características e rede de assistência e apoio disponível. 

a) deve-se sempre levar em consideração as diretrizes da PNIS. Sem a intersetorialidade, 

várias ações não poderão ser desenvolvidas, o que a torna pré requisito básico para a 

obtenção de melhores resultados; 

b) fazer o mapeamento das instituições que configuram a Rede de Atendimento,  incluindo 

instituições governamentais e não governamentais (abrigos, albergues, centros de 

convivência, casas de acolhida etc.); 

c) envolver o maior número possível de atores sociais e de instituições governamentais e 

não governamentais, em todas as fases do atendimento – detecção, diagnóstico e 

tratamento. A UBS deve buscar essas parcerias, independentemente do fato de ter ou 

não um profissional de assistência social; 
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d) definir as unidades de saúde que serão referência para o atendimento, estabelecendo 

fluxo claro entre estas e as instituições da rede de proteção social. Deve-se buscar o 

contato com os profissionais de saúde que participam do programa, a fim de sensibilizá-

los e capacitá-los. A capacitação deve incluir, além dos conteúdos programáticos, 

aqueles relacionados às especificidades dessa população; 

e) O atendimento às pessoas que vivem em situação de rua deve acontecer nos 

equipamentos do SUS, fazendo valer o direito da população aos cuidados de saúde, 

como está previsto na PNIS, em que a TB e considerada como prioridade. Dentre  esses, 

deve-se considerar: 

– as UBS, por meio de parcerias estabelecidas com pessoas e/ou instituições que tenham 

vínculos com o doente; 

– as equipes de ESF sem domicílio ou não, buscando acompanhar os doentes nos locais 

onde vivem; 

– nos abrigos, albergues e/ou casas de acolhida em que existam profissionais e/ou 

serviços de saúde; 

– nos hospitais, principalmente os de referência para o tratamento da TB, oferecendo a 

possibilidade de internação no inicio ou em todo o período de duração do tratamento. 

 

Detecção e diagnóstico para populações especiais 

O ideal é que todos os que apresentem tosse, independentemente do tempo, possam 

ser examinados. É preciso lembrar que se trata de uma população com dificuldades relacionadas 

a percepção do tempo; que existe um número de pessoas que não chegam a perceber que estão 

apresentando tosse; e que dormir nas ruas e associar a tosse à dependência química desvaloriza 

o sintoma. Tudo isso pode dificultar a utilização do conceito de SR clássico; 

a) estabelecer rotinas para a identificação dos indivíduos com tosse tanto pelos 

equipamentos da rede de proteção social quanto pelas unidades de saúde. A busca ativa 

de casos deve ser feita em toda a Rede de Atendimento mapeada e parceira; 

b) na abordagem, tanto para a busca ativa de casos quanto na visita espontânea as unidades 

de saúde, deve-se explicar a importância de realização do exame de escarro por dois dias 

consecutivos. É importante oferecer a possibilidade de coleta do  material 



214 
 

 
 
 

na própria instituição, no momento da entrevista ou na unidade de saúde no momento 

da consulta, respeitando-se os procedimentos de biossegurança; 

c) sempre que possível, solicitar e/ou realizar, no primeiro contato, baciloscopia, cultura, 

teste de sensibilidade e raios-x de tórax, buscando aperfeiçoar o encontro. Trata-se de 

uma população de risco tanto para a TB resistente quanto para HIV/AIDS e pode não 

ser possível coletar material para exame bacteriológico de boa qualidade. Recomenda- 

se a realização da radiografia de tórax no momento de entrada nas centrais de triagem 

ou abrigos, por meio da unidade saúde de referencia para aquele local; 

d) por se tratar de uma população com característica migratória, é comum que entre no 

sistema de acolhimento por várias vezes. Por isso, é importante que seu prontuário 

registre os desdobramentos dos exames realizados; 

e) no caso de realização de inquéritos, o ideal é montar toda a estrutura para que as pessoas 

com indicação de exames possam ter os resultados de baciloscopia e raios-x de tórax no 

momento das entrevistas. 

 

Tratamento 

O tratamento diretamente observado (TDO) deve ser oferecido a todos aqueles que 

tiverem o diagnóstico de TB, o que poderá ocorrer por meio dos ACS. As instituições 

governamentais e não governamentais que acolhem e atendem a essa população devem ser 

convidadas a se envolver no acompanhamento do tratamento. Elas devem incentivar, monitorar, 

conversar com o doente sobre a necessidade de tomar os medicamentos regularmente e cuidar 

para que compareçam às consultas e façam os exames. 

Deve-se considerar a possibilidade de o abrigo guardar a medicação e entregá-la 

diariamente ao doente, no horário mais adequado para ele. 

No caso dos indivíduos que não se encontram internos ou que se recusam a permanecer 

nos abrigos e albergues, deve-se encaminhar para a internação por  vulnerabilidade social, pelo 

menos pelo período de dois meses. A partir dai, deverão ser encaminhados a uma instituição de 

abrigamento. Alternativa interessante para  esses indivíduos são as chamadas casas de apoio, 

ou casas de acolhida ou de cuidado, em que os doentes permanecem durante o período de seu 

tratamento e/ou do restabelecimento de sua saúde. 

No  caso  de  recusa  da  internação,  buscar  alternativas,  como  apoio  alimentar    e 
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alojamento temporário em local em que não exista risco de transmissão, e estabelecer parcerias 

com os demais programas de saúde, considerando-se as comorbidades frequentemente 

encontradas nessa população. 

 

Tratamento da infecção latente 

As indicações de tratamento da infecção latente – IL são as mesmas preconizadas no 

Controle de Contatos. Entretanto, por problemas operacionais, não é recomendado inquérito 

tuberculínico nessa população. 

 

Sistema de informação 

O sistema de notificação e acompanhamento dos casos deve incluir os instrumentos e 

as orientações do texto Sistema de Informações. Entretanto, no prontuário, algumas 

especificidades devem ser abarcadas. A unidade de saúde deve registrar no prontuário todos os 

locais frequentados pelo usuário, durante o dia e/ou noite, pois esses dados são importantes para 

a localização e o acompanhamento dos doentes. Respostas a perguntas como: “Você frequenta 

alguma instituição para fazer as refeições, cuidar da higiene ou para dormir?”, “Onde você 

costuma ficar durante o dia?” e “Onde você costuma ficar durante a noite?”, depois de 

registradas, podem ajudar nas estratégias de TDO e na busca de faltosos. 

 

Povos indígenas 

A partir de 1999, por meio da Lei no 9.836, foi criado o Subsistema de Atenção a 

Saúde Indígena no âmbito do SUS. Desde então, a responsabilidade pelo atendimento aos 

indígenas é da Fundação Nacional de Saúde – Funasa. Para dar conta dessa demanda, foram 

criados 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, presentes em praticamente todas  as 

unidades da Federação. 

Recomendações específicas 

Os Programas de Controle da Tuberculose municipais e estaduais devem integrar-se 

aos DSEI no sentido de viabilizar todas as ações de prevenção e tratamento dessa população 

com a logística necessária de distribuição de medicamentos e outros insumos com a rede 

laboratorial e a integração dos sistemas de informação. Em vista das especificidades citadas, 

para obter êxito nas ações de controle da TB nas áreas indígenas, deve-se levar em conta 

algumas particularidades: 
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a) a vigilância dos contatos deve ser ampliada para todos os habitantes de um domicilio e, 

em alguns casos, estendida para outros núcleos familiares que mantém intensa interação 

com o caso de TB identificado. Além disso, a vigilância não deve  ser pontual, 

recomendando-se que seja continuada ao longo do ano; 

b) recomenda-se o tratamento da infecção latente por tuberculose – ILTB para os contatos 

recentes de doentes de TB (caso índice bacilíferos ou não), com PT > 5mm, 

independentemente da idade e do estado vacinal, após ter sido afastada a possibilidade 

de tuberculose em atividade; 

c) em decorrência de diferentes estágios de contato com a sociedade envolvente, alguns 

grupos só falam a língua materna, fato que traz dificuldades adicionais para orientar uma 

correta coleta de escarro. Por esse motivo, é imprescindível a colaboração do agente 

indígena de saúde – AIS em todas as ações de controle. Recomenda-se a realização de 

cultura de escarro com a identificação e teste de sensibilidade em todos os casos 

suspeitos de TB em maiores de 10 anos. Em crianças, o diagnóstico deve ser realizado 

com auxílio do sistema de pontuação para o diagnóstico de TB nas crianças, de acordo 

com as orientações contidas no Manual de Recomendações para o Controle da TB no 

Brasil (2011). Em face das dificuldades de acesso a maioria das aldeias, o meio de 

cultura recomendado deve ser preferencialmente o Ogawa-Kudoh; 

d) em relação aos exames radiológicos, deve-se ter atenção para não confundir imagens 

residuais (sequelas) com lesões em atividade. Recomenda-se a realização de exame 

radiológico no 2º e no 6º mês de tratamento para observar a evolução das lesões e  evitar 

o tratamento inadequado de outras doenças ou sequelas de TB anteriores; 

e) em determinadas localidades, em particular, é comum observar-se alta mobilidade 

(nomadismo) entre alguns grupos étnicos, fato que traz dificuldades adicionais a 

realização do tratamento supervisionado. Por isso, para êxito do tratamento, e necessário 

que se desenvolvam estratégias adaptadas à realidade local. 

 

Profissionais da saúde 

Os profissionais de saúde – PS e os estudantes da área de saúde sofrem maior risco  de 

infecção e adoecimento por TB. As categorias de profissionais de saúde são mais vulneráveis 

quanto ao risco de infecção tuberculosa em comparação a população geral. O PS portador de 

alguma condição que afete sua resposta imunológica tem risco mais elevado de 
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desenvolver TB. Algumas dessas condições são: infecção por HIV, silicose, insuficiência renal 

crônica, ser receptor de órgão transplantado entre outras. 

Desde 1991, existe no Brasil legislação que permite incluir a TB como doença 

ocupacional (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991) e, portanto, a doença, quando ocorre em PS, 

deve ser notificada em formulário específico (comunicação de acidente de trabalho – CAT). 

Apesar disso, as medidas de biossegurança referentes a transmissão da TB são muitas 

vezes negligenciadas, o que aumenta a possibilidade de transmissão nosocomial dessa doença. 

Medidas de controle devem ser continuamente aplicadas com o propósito de reduzir a 

transmissão da Mycobacterium tuberculosis. 

 

Avaliação da infecção tuberculosa em profissionais de saúde 

A investigação da infecção latente por TB – ILTB em PS deve ser realizada nos exames 

admissionais e periódicos por meio da prova tuberculínica que devera ter sua avaliação como a 

seguir na figura: 

 
 

 

 
 
 
booster. 

Fonte: BRASIL, 2011. p.159. 

Caso a PT seja < 10mm, repeti-la em uma a três semanas para avaliação do efeito 
 
 
Efeito booster positivo – não repetir a PT. 

Persistência de PT < 10mm – repetir a PT a cada 12 meses, quando o PS atuar em 

locais de elevado  risco de transmissão por  M.tuberculosis.  Será considerada  ILTB     recente 
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quando ocorrer conversão da PT, caracterizada por incremento de 10mm em relação ao valor 

encontrado na ultima PT realizada – nesse caso, considerar tratamento de ILTB. 

Caso a PT seja ≥ 10mm, documentar essa informação, afastar TB ativa.  Nesses casos, 

não será necessária a repetição da PT. 

Caso o PS já tenha documentada uma PT ≥ 10mm, não é necessário repeti-la, mas, em 

caso de dúvida ou de uma PT < 10mm, deve-se avaliá-lo como se nunca tivesse sido testado. 

No sentido de proteção contra TB, além de dificultar o monitoramento das medidas  de controle 

de infecção na interpretação de novas provas tuberculínicas. 

Não realizar vacinação com BCG para o PS, independentemente do resultado da PT. 

Recomenda-se a repetição da PT também quando houver exposição a paciente bacilíferos sem 

proteção ambiental e individual. Nesses casos, recomenda-se como indicador da monitorização 

dos surtos institucionais. 

A definição de exposição do PS a pessoa com TB, sem proteção ambiental e individual, 

não está bem estabelecida na literatura, podendo ser interpretada como períodos de exposição 

entre 4h e 12h, em ambientes fechados, sem ventilação. 

As situações especiais, como PS infectados por HIV ou imunossuprimidos, devem ser 

avaliadas individualmente. Também se recomenda que esses PS não trabalhem com pacientes 

com TB pulmonar ou com suspeita da doença. 

 

Prevenção da tuberculose em profissionais de saúde 
 
 

A prevenção primária consiste na adesão aos procedimentos de controle de infecção 

em unidades de saúde. 

A prevenção secundária (tratamento da ILTB) está indicada em PS recém infectados, 

diagnosticados por meio da viragem tuberculínica. 

O PS com sinais ou sintomas compatíveis com TB deve procurar auxílio médico e  ser 

submetido aos exames laboratoriais e radiografia de tórax. Até que o diagnóstico de TB seja 

excluído ou até que seja considerado não infectante, em caso de TB pulmonar, o profissional 

deve permanecer afastado das suas atividades. 
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PREVENÇÃO E VACINAÇÃO 
 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 
 

A vacina BCG é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos, com 

obrigatoriedade para menores de 1 ano, como dispõe a Portaria no 452, de 6 de dezembro de 

1976, do Ministério da Saúde, enquanto que a Portaria no 3.030, de 28 de outubro de 2010, 

institui em todo território nacional os calendários de vacinação do Ministério da Saúde. 

Trata-se de uma vacina atenuada e cada dose administrada contém cerca de 200 mil 

a mais de um milhão de bacilos. A administração da vacina e intradérmica, no braço direito,na 

altura da inserção do músculo deltoide. Essa localização permite fácil verificação da existência 

de cicatriz para efeito de avaliação do programa e limita as reações  ganglionares a região 

axilar. A vacina BCG pode ser simultaneamente administrada com outras vacinas,mesmo com 

as de vírus vivos. 

Quando administrada, a vacina não protege os indivíduos já infectados pelo 

Mycobacterium tuberculosis nem evita o adoecimento por infecção endógena ou exógena, mas 

oferece proteção a não infectados contra as formas mais graves, tais como a meningoencefalite 

tuberculosa e a tuberculose miliar, na população menor de cinco anos.  Nas áreas com elevada 

prevalência de infecção por micobactérias não tuberculosas, a proteção do BCG e reduzida, 

razão pela qual nessas regiões o seu rendimento e baixo em termos de saúde publica. Não esta 

recomendada a segunda dose da vacina BCG no Brasil, conforme disposto na Nota Técnica 

no 66/CGPNI/Devep/SVS/MS, de 24 de maio de 2006. 

 

De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil 

(2011) as indicações são: 

Recém-nascidos 

a) ao nascer, ainda na maternidade, recém-nascidos com peso maior ou igual a 2kgou na 

primeira visita a unidade de saúde; 

b) lactentes que foram vacinados e não apresentem cicatriz vacinal após seis meses 

devem ser revacinados apenas mais uma vez; 
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c) crianças, incluindo as indígenas, de 0 a 4 anos de idade, preferencialmente em menores 

de um ano de idade. 

 

Contatos de doentes com hanseníase 

Está indicada a vacina BCG-ID para os contatos intradomiciliares de portadores de 

hanseníase, sem presença de sinais e sintomas da doença, independentemente de serem 

contatos de casos paucibacilares – PB, ou multibacilares – MB. A vacinação deve ser realizada 

de forma seletiva, a partir da avaliação da cicatriz ou da historia vacinal,  e seguindo as 

seguintes recomendações: 

a) contatos intradomiciliares com menos de um ano de idade, comprovadamente 

vacinados, não necessitam da administração de outra dose de BCG; 

b) contatos intradomiciliares com mais de um ano de idade, adotar o seguinte esquema: 

– contatos de hanseníase sem cicatriz ou na incerteza da existência de cicatriz vacinal– 

administrar uma dose; 

– contatos de hanseníase comprovadamente vacinados com a primeira dose – 

administrar outra dose de BCG. manter o intervalo mínimo de seis meses entre as 

doses; 

– contatos de hanseníase com duas doses/cicatriz – não administrar nenhuma dose 

adicional. 

 

Crianças e adultos HIV positivos: 

a) crianças HIV positivas – a vacina BCG-ID deve ser administrada no nascimento ou o 

mais precocemente possível. para as crianças que chegam aos serviços ainda não 

vacinadas, a vacina está contraindicada se existirem sintomas ou sinais de 

imunodeficiência. 

b) adultos HIV positivos – a vacina está contraindicada em qualquer situação, 

independentemente de sintomas ou contagem de linfócito T CD4+. 

 

Os recém-nascidos que tiverem contato com pessoas com tuberculose bacilífera não 

deverão ser vacinados com BCG. Farão, previamente, o tratamento da infecção latente ou 

quimioprofilaxia primária (BRASIL, 2011) 

Recomenda-se revacinar lactentes que foram vacinados com BCG ao nascer    e não 
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apresentem cicatriz apos seis meses. Revacinar apenas uma vez, mesmo que não apresente 

cicatriz novamente. 

 

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES 
 
 
1. Relativas (nesses casos, a vacinação será adiada até a resolução das situações apontadas) 

a) recém-nascidos com peso inferior a 2kg; 

b) afecções dermatológicas no local da vacinação ou generalizadas; 

c) uso de imunodepressores (prednisona na dose de 2mg/kg/dia ou mais para crianças; 

20mg/dia ou mais para adulto, por mais de duas semanas) ou outras terapêuticas 

imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia etc.). a vacina BCG 

devera ser adiada ate três meses após o tratamento com imunodepressores ou 

corticosteroides em doses elevadas. 

 

2. Absolutas 

a) HIV positivos: adultos (independentemente dos sintomas) e crianças sintomáticas; 

b) imunodeficiência congênita. 
 
 
 

EVOLUÇÃO DA LESÃO VACINAL 
 
 

A vacina BCG não provoca reações gerais, tais como febre ou mal-estar. 

Normalmente, nos menores de um ano, grupo prioritário, a reação local da vacina e de 

evolução lenta e benigna,variando, de individuo para individuo, de seis a 12 semanas 

(BRASIL, 2008). Desde que a técnica de administração da vacina seja realizada corretamente, 

a lesão vacinal evolui da seguinte forma: 

a) da 1ª a 2ª semana: macula avermelhada com enduração cujas dimensões variam de5 a 

15 mm; 

b) da 3ª a 4ª semana: pústula que se forma com amolecimento do centro da lesão,  

seguida pelo aparecimento de crosta; 

c) 6ª a 12ª semana: cicatriz com 4 a 7 mm de diâmetro, encontrada em cerca de 95%dos 

vacinados; 
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d) a partir da 13ª semana: desaparecimento lento da úlcera, deixando como resultado  

uma cicatriz plana, com diâmetro de 3 mm a 7 mm. 

Em alguns casos, essa cicatrização é mais demorada, podendo prolongar-se até o 

quarto mês e, raramente, além do sexto mês. 

Não se deve colocar qualquer medicamento nem cobrir a úlcera resultante da lesão 

de evolução normal, apenas mantê-la limpa, usando água e sabão. 

O enfartamento ganglionar axilar, não supurado, pode ocorrer durante a evolução 

normal da lesão vacinal, desaparecendo espontaneamente, sem necessidade de tratamento 

medicamentoso e/ou cirúrgico (drenagem). Por sua vez, pessoas previamente sensibilizadas 

com o Mycobacterium tuberculosis apresentam evolução mais acelerada e cicatrizes de 

maiores dimensões. 

 

EVENTOS ADVERSOS E CONDUTA 
 
 

As complicações da vacina BCG, administrada por via intradérmica, são pouco 

frequentes e a maioria resulta do tipo de cepa, erros programáticos decorrentes, como 

aplicação profunda (via subcutânea), inoculação de dose excessiva ou contaminação. Além 

disso, as outras complicações incluem abscessos no local da aplicação, úlcera de tamanho 

exagerado (>1cm) e gânglios flutuantes e fistulizados. Nos abscessos subcutâneos frios, até 

três meses após a vacinação, utilizar isoniazida, na dose de 10mg/kg/dia, dose máxima de 

300mg, até a regressão completa da lesão. 

A linfadenopatia regional supurada, em média, ocorre nos três primeiros meses após 

a vacinação. Nesse caso, utilizar isoniazida, na dose de 10mg/kg/dia, dose máxima  de 300mg, 

até a supuração e diminuição significativa do tamanho do gânglio. Esses gânglios não devem 

ser incisados, nem deve ser feita exerese. 

A cicatriz quelóide pode ocorrer em indivíduos com propensão genética, 

independentemente da técnica de aplicação. Seu aparecimento é mais frequente em pessoas já 

infectadas ou naquelas revacinadas. 

Outras complicações como lúpus vulgaris e osteomielite são raras, não havendo registro de 

ocorrência no Brasil. Lesões generalizadas são ainda mais raras e, em geral, associadas à 

deficiência imunológica.Nos casos de reação lupóide, lesões graves ou generalizadas 

(acometendo  mais  de  um  órgão),  a  indicação  de  tratamento  deve  ser  com  o  esquema: 



224 
 

 
 
 

isoniazida (10mg/kg/dia); rifampicina (10mg/kg/dia); e etambutol (25mg/kg/dia), por dois 

meses, seguido de isoniazida (10mg/kg/dia) e rifampicina (10mg/kg/dia) por quatro meses. 

Outros aspectos relacionados à aplicação da vacina BCG, como conservação, material 

utilizado, técnicas e procedimentos, constam do Manual de Normas de Vacinação do 

Programa Nacional de Imunizações (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2001). 

Parte das dificuldades na indicação e dos eventos adversos da vacina BCG pode ter 

origem no próprio imunobiológico a ser administrado ou na pessoa a ser vacinada. Por sua 

vez, a técnica de administração (profunda, dosagem e contaminação) sofre influência direta 

do procedimento executado pela enfermagem. A via intradérmica ocasiona maior risco de 

reações locais, como úlceras linfadenites e alta indução da viragem tuberculínica. 

Quanto à organização e operacionalização da vacinação BCG, a unidade de saúde 

deve considerar a capacitação permanente de vacinadores de BCG. Os conteúdos de 

treinamento devem incluir os cuidados com a diluição; a técnica asséptica das mãos e para 

corte do frasco; a conservação do diluente e imunobiológico; a dose a ser ministrada; a 

observação de possíveis corpos estranhos na ampola; a checagem da existência do pó na  parte 

inferior do frasco antes de cerrar o gargalo; o uso do saco de plástico para proteção da ampola, 

evitando a entrada do ar e perda do produto; e a reconstituição da vacina e homogeneização 

antes da retirada da dose a ser administrada. Inserir também os cuidados com a técnica de 

aplicação, que compreendem o ajuste da agulha na seringa, a adequação do tamanho da agulha 

e da seringa, o local e a técnica de aplicação, assim como o posicionamento do cliente. 

Quando, na rotina dos serviços de saúde, o enfermeiro observar aumento das  reações 

por BCG, deve identificar a unidade de saúde e a pessoa responsável pela vacinação  e 

providenciar a inserção imediata desse vacinador para treinamento em serviço. Além disso, 

deve-se notificar o caso de evento adverso, considerando o Manual de Vigilância 

Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-vacinação (BRASIL, 2008). 

O uso dos óculos é obrigatório. Deve-se aproveitar a oportunidade da vacinação para 

realizar educação em saúde, voltada à prevenção da tuberculose e analisar, periodicamente, os 

dados de cobertura vacinal pelo BCG da unidade de saúde, criando estratégias para alcance de 

metas propostas para cada ano. 
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TRATAMENTO PREVENTIVO DA TUBERCULOSE 

 
Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

 
A maioria das pessoas resiste ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade 

parcial a doença. No entanto, alguns bacilos permanecem vivos, embora bloqueados pela reação 

inflamatória do organismo. Cerca de 5% das pessoas não conseguem impedir a multiplicação 

dos bacilos e adoecem na sequência da primo-infecção, ao passo que outros 5% podem bloquear 

a infecção nesta fase, mas adoecem posteriormente por reativação desses bacilos ou em 

consequência de exposição a uma nova fonte de infecção. 

Fatores relacionados á competência do sistema imunológico podem aumentar o risco 

de adoecimento, como a infecção pelo HIV, tratamento imunodepressores, idade (menor do que 

2 anos e maior que 60 anos), desnutrição, entre outros. 

Prevenção da infecção latente ou quimioprofilaxia primária 

Recomenda-se a prevenção da infecção tuberculosa em recém-nascidos coabitantes de 

caso índice bacilífero. Nestes casos, o recém-nascido não deverá ser vacinado ao nascer. A 

isoniazida(H) é administrada por três meses e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica 

(PT). No casodo resultado da PT for ≥ 5mm, a quimioprofilaxia(QP) deve ser mantida por mais 

três a seis meses, caso contrário interrompe-se o uso da isoniazida e vacina-se com BCG. Na 

figura 1 a seguir está o fluxograma para a quimioprofilaxia primária em recém-nascidos 

Figura 1 – Fluxograma para quimioprofilaxia primári a em recém-nascidos 

 

Fonte: BRASIL, 2011. p.101 
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Tratamento da infecção latente ou quimioprofilaxia secundária 
 
 

O tratamento da infecção latente da tuberculose(ILTB) com H reduz em 60% a 90%  

o risco de adoecimento. Esta variação se deve a duração e à adesão ao tratamento. 

O fármaco utilizado é Isoniazida na dose de 5mg/kg a 10 mg/kg de peso até a dose 

máxima de 300mg/dia. 

O tempo de tratamento deve ser realizado por um período mínimo de seis meses a   9 

meses. 

Para  fazer  a  opção  entre  seis  e  nove  meses  de  tratamento  deve-se  considerar a 

viabilidade operacional e indicação.Além do resultado da pesquisa tuberculínica (PT), a 

indicação do uso da H para tratamento da ILTB depende de três fatores: a idade, a probabilidade 

de ILTB e o risco de adoecimento. Os grupos com indicação de tratamento são: 

a) Crianças contatos de casos bacilíferos 

– PT igual ou superior a 5mm – em crianças não vacinadas com BCG, crianças 

vacinadas há mais de dois anos ou qualquer condição imunossupressora; 

– PT igual ou superior a 10mm em crianças vacinadas com BCG há menos de dois 

anos; 

– Crianças que adquiriram ILTB até os 5 anos – grupo prioritário para tratamento 

de ILTB. 

 

b) Em adultos e adolescentes 

– em adultos e adolescentes (> 10 anos) com ILTB, a relação risco-benefício do 

tratamento com H deve ser avaliada. A idade é um dos fatores de risco para 

hepatoxicidade pela isoniazida. Dessa forma, pelo risco de hepatoxicidade e 

reduzido risco acumulado de adoecimento, recomenda-se o tratamento conforme o 

Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 - Indicações de tratamento ILTB de acordo com a idade, resultado da PT e 

risco de adoecimento 

 

Fonte: BRASIL, 2011. p.103 
 
 
Seguimento do tratamento 

 
 

O paciente deve ser consultado em intervalos regulares de 30 dias, em que será 

estimulada adesão e será feito o monitoramento clínico de efeitos adversos. Após o término do 

tratamento, os pacientes devem ser orientados a procurar a unidade de saúde em caso de 

sintomas sugestivos de TB. 
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Situações especiais 
 
 

a) grávidas – recomenda-se postergar o tratamento da ILTB para após o parto.Em  gestante 

com infecção pelo HIV, recomenda-se tratar a ILTB após o terceiro mês de gestação; 

b) HIV/Aids – tratar ILTB nos seguintes casos: 

-. 1. Radiografia de tórax normal e: 

� PT ≥ 5mm; 

� contatos intradomiciliares ou institucionais de pacientes bacilíferos, 

independentemente da PT; e 

� PT <5mm com registro documental de ter tido PT ≥ 5mm e não submetido a 

tratamento ou quimioprofilaxia na ocasião 

 

- 2. Radiografia de tórax com presença de cicatriz radiológica de TB, sem tratamento 

anterior para TB (afastada possibilidade de TB ativa por meio de exames de 

escarro, radiografias anteriores e, se necessário, TC de tórax), independentemente 

do resultado da PT 

 

O tratamento da ILTB deve ser em ficha específica definida por alguns estados da 

Federação (Figura 2) 
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Figura 2- Ficha de notificação de quimioprofilaxia da tuberculose. 
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CONTROLE DOS CONTATOS 

 
Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

 

A atividade de controle de contatos deve ser considerada uma ferramenta importante 

para prevenir o adoecimento e diagnosticar precocemente casos de doença ativa nesta 

população, e pode ser priorizada pelos programas de controle de TB (WHO, 2008). 

O controle de contato deve ser realizado fundamentalmente pela atenção básica. Os 

serviços devem se estruturar para que esta prática de grande repercussão para o controle da  TB 

seja mais bem aproveitada. Nos serviços que já realizam controle de contatos, esforços 

adicionais devem ser feitos para ampliação do cuidado entre os assintomáticos e também a 

instituição do tratamento da infecção latente (quimioprofilaxia secundária), quando indicado. 

Nestes casos, a unidade de saúde deve nãosó garantir o acesso a isoniazida, mas também criar 

condições operacionais para o adequado seguimento dessas pessoas, incluindo o manejo dos 

efeitos adversos, vigilância sobre faltosos entre outros. 

 

DEFINIÇÕES PARA PROCEDER AO CONTROLE DE CONTATOS 
 
 

a) Caso índice – Todo paciente com TB pulmonar ativa, prioritariamente com baciloscopia 

positiva; 

b) Contato – Toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso índice, no momento 

do diagnóstico da TB. Esse convívio pode se dar em casa e/ou em ambientes de trabalho, 

instituições de longa permanência, escola ou pré-escola. A avaliação do grau de 

exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se a forma da doença, o 

ambiente e o tempo de exposição. 

 

Observação: Tendo em vista que crianças com TB, em geral, desenvolvem a doença 

após transmissão por um contato adulto bacilífero, preconiza-se a investigação de todos os seus 

contatos, independentemente da forma clínica da criança, a fim de se identificar não somente 

os casos de ILTB, mas, principalmente, o caso índice, interrompendo assim a cadeia de 

transmissão. 
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Contatos menores de cinco anos, pessoas com HIV/Aids e portadores de condições 

consideradas de alto risco devem ser considerados prioritários no processo de avaliação de 

contatos e tratamento de ILTB. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CONTATOS 
 
 

a) O caso índice deve ser entrevistado o quanto antes para identificação das pessoas que 

serão consideradas contatos. 

b) Os contatos e suas respectivas idades devem ser listados. O tipo de convívio deve ser 

estabelecido (casa, ambiente de trabalho, escola, entre outros) e formas de localização 

devem ser identificadas (endereço e/ou telefone). 

c) Sempre que possível realizar visita domiciliar para melhor entendimento das 

circunstâncias que caracterizam os contatos identificados na entrevista do caso índice. 

d) Todos os contatos serão convidados a comparecer a unidade de saúde para serem 

avaliados. Essa avaliação consiste na realização de criteriosa anamnese e exame físico: 

– sintomáticos crianças ou adultos (incluindo pessoas com HIV/aids) deverão ter sua 

investigação diagnostica ampliada com radiografia de tórax, baciloscopia de escarro 

e/ou outros exames, de acordo com cada caso (ver capitulo Diagnóstico); 

– assintomáticos adultos e adolescentes (> 10 anos) – realizar PT e tratar ou não ILTB, 

conforme orientações do capítulo Tratamento preventivo da tuberculose (Manual de 

recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2011), após afastada doença 

ativa por meio de exame radiológico. O PNCT recomenda que contatos adultos com 

PT ≥ 5mm devem fazer o tratamento da infecção latente.Se a PT for 

<5mm deve-se repeti-la entre cinco e oito semanas após a primeira PT (MENZIES, 

1999) para verificação de possível conversão por infecção recente.Será considerada 

conversão da PT quando houver um incremento de pelo menos10mm em relação a 

PT anterior (Figura 1); 

– contatos com história prévia de TB tratada anteriormente com quaisquer resultados da 

PT não devem ser tratados para ILTB. 

– contatos identificados como coinfectados com HIV. 
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Figura 1 - Fluxograma para investigação de contatos adultos e adolescentes (> 10 anos) 

Fonte: BRASIL, 2011, p. 98. 
 
 

A recomendação para a ampliação do tratamento de ILTB em contatos adultos e 

medida de grande impacto para o controle da doença. Entretanto, a operacionalização desse 

procedimento pode ser dificultada dependendo das condições do serviço. Recomenda-seque 

essas ações sejam implantadas prioritariamente em: 

a) municípios com taxa de incidência< 50/100.000 ou 

b) serviços com taxa de abandono do tratamento da TB < 5% ou 

c) serviços com taxa de cura > 85%. 

Serviços e/ou municípios que não tenham atingido um dos indicadores antes descritos, 

mas que estejam em condições operacionais favoráveis, deverão iniciar a ampliação 
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do tratamento da ILTB para contatos adultos. 
 
 

Assintomáticos crianças – realizar PT e radiografia de tórax na primeira consulta.  Se 

PT≥ 5mm (em crianças não vacinadas com BCG, crianças vacinadas ha mais de dois anosou 

portadoras de qualquer condição imunossupressora); ou ≥ 10mm em crianças vacinadascom 

BCG ha menos de dois anos, tratar ILTB. Se PT não preencher os critérios mencionados, repeti-

la em oito semanas. Em caso de conversão, tratar ILTB (Figura 2). 

 

Figura 2 - Fluxograma para avaliação de contatos crianças (< 10 anos) 
 
 

 
 

Nota: * Empregar o quadro de pontuação (ver capítulo Diagnóstico – BRASIL, 2011). 

** PT ≥5mm (em crianças não vacinadas com BCG, vacinadas há mais de 2 anos ou portadoras de condição 

imunossupressora); ou ≥10mm em crianças vacinadas com BCG há menos de 2 anos. 

Fonte: BRASIL, 2011, p. 99. 
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Contatos infectados pelo HIV deverão tratar ILTB independentemente do resultado  da 

PT (ver capítulo Tratamento preventivo da tuberculose – BRASIL, 2011). 

 

1. Se os contatos não comparecerem a unidade de saúde, a visita domiciliar deve ser 

realizada. 

2. O resultado da avaliação do contato deve ser registrado em prontuário ou ficha 

específica. Os contatos registrados e examinados devem ser informados no Livro de Registro  

e Acompanhamento de Tratamento de Casos, em campo especifico (Anexo 3 – BRASIL, 2011). 

3. Após serem avaliados, não sendo constatada TB ou não existindo indicação de 

tratamento da ILTB, deverão ser orientados a retornar a unidade de saúde, em caso de 

aparecimento de sinais e sintomas sugestivos de tuberculose, particularmente sintomas 

respiratórios. 

4. Para conduta em caso de recém-nascidos coabitantes de caso índice bacilífero, ver capítulo 

Tratamento preventivo da tuberculose (BRASIL, 2011). 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no 
Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica.  Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_tb.pdf> Acesso 
em: 09 ago.2012. 

 
MENZIES, R. Interpretation of repeated tuberculin tests.Boosting, conversion, andreversion. 
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, New York, v. 159,n. 1, p. 
15-21, 1999. 



237 
 
 

 
 
 

TUBERCULOSE E BIOSSEGURANÇA 
 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 
 

Já foi demonstrada a elevada taxa de transmissão de Tuberculose (TB) em ambientes 

fechados, seja em países em desenvolvimento como desenvolvidos.Por conta disso, a OMS 

propôs medidas de controle da transmissão da TB para que sejam adotadas nos chamados 

“ambientes de risco” (Unidades de Saúde ou não). Apesar do perfil da TB no Brasil ser mais de 

transmissão comunitária, elevadas taxas de transmissão de TB foram observadas em escolas 

médicas, hospitais universitários, serviços de emergência, prisões e casas de saúde 

psiquiátricas. 

Estima-se que de 1-10% dos profissionais de saúde sejam infectados anualmente, mas 

um porcentual de prevalência e incidência em países de baixa renda pode ser de 33-79% por 

ano, respectivamente. 

A TB pulmonar e a TB laríngea são classificadas como doenças de transmissão aérea 

e requerem medidas administrativas, ambientais e de proteção individual que diminuam o risco 

de transmissão da doença. 

Todo ambiente onde circulam pacientes que produzam aerossóis contendo 

Mycobacterium tuberculosis oferece algum risco de transmissão. Destacam-se como foco das 

medidas de controle o domicílio do paciente, seu local de trabalho e as unidades de saúde nas 

quais é atendido (em nível ambulatorial, emergencial e hospitalar), além de instituições de longa 

permanência, como prisões, albergues ou casas de apoio. Para cada ambiente de risco medidas 

especificas devem ser tomadas (Quadro 1) – 

 

Quadro 1- Medidas específicas para ambientes de risco –SUBSEQUENTE 

(Fonte: III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 

2009). 
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Medidas de controle em instituições de saúde 
 
 

O risco de transmissão da tuberculose difere de uma instituição para outra e, em uma 

mesma instituição, de um ambiente para outro. 

Toda instituição de saúde ou de longa permanência deve avaliar a presençae a 

magnitude do problema da TB e, em caso positivo, adotar medidas especificas para seu controle. 

O primeiro passo para melhorar a biossegurança institucional em tuberculose é 

designar uma ou mais pessoas responsáveis por elaborar e monitorar um plano de controle de 

infecção de TB adaptado às condições da instituição, com auxílio dos responsáveis pelo 

Programa Estadual/Municipal de Controle da Tuberculose. 

Atenção especial deve-se ter com os SR. A triagem deve ser feita na chegada do 

paciente, inquirindo-o sobre a presença e duração da tosse, oferecendo ao SR máscara cirúrgica 

comum, precedido de orientação sobre sua necessidade. 

Estabelecer um fluxo especial de atendimento dos SR e realização de exames (coleta 

de baciloscopia, exame radiológico e outros) em todas as unidades de saúde que admitam 

pacientes potencialmente portadores de TB pulmonar ativa. 

Elaborar protocolo para isolamento respiratório dos suspeitos de tuberculose 

pulmonar, bem como de doentes em fase bacilífera. 

 

Medidas de controle ambiental 
 
 

As medidas de controle ambiental incluem adaptação de mobiliário, adaptação dos 

espaços de atendimento com eventuais reformas ou construção de espaços adequados. 

Envolvem: 

a) escolher ambiente de permanência de possíveis sintomáticos respiratórios o mais 

ventilado possível. havendo condições, devem ser designadas áreas externas para espera 

de consultas; 

b) posicionar exaustores ou ventiladores de forma que o ar dos ambientes potencialmente 

contaminados se dirija ao exterior e não aos demais cômodos da instituição, 

contribuindo para direcionar o fluxo de ar de modo efetivo no controle da infecção por 

mycobacterium tuberculosis; 



240 
 

 
 
 

c) designar local adequado para coleta de escarro, de preferência em área externa do 

serviço de saúde, cuidando para que haja suficiente privacidade para o paciente; 

d) não utilizar cômodos fechados, como banheiros. quando disponível, identificar 

ambiente apropriado para coleta de exame de escarro induzido. 

Em unidades hospitalares e de emergência, considera-se de elevada prioridade a 

definição de locais de isolamento respiratório em número suficiente para atender a demanda da 

unidade. Esses locais devem dispor de renovação do ar de pelo menos seis vezes por hora e 

pressão negativa em relação aos ambientes contíguos. Em geral, a pressão negativa pode ser 

obtida apenas com exaustores. 

A descarga do ar exaurido deve ser direcionada para o exterior da unidade, para locais 

afastados de outros pacientes, dos profissionais de saúde e de sistemas de captação de ar. Para 

isso, se necessário, o exaustor pode ser conectado a um duto, para que a descarga de  ar se faça 

a, pelo menos, sete metros de tais locais. 

Caso não seja viável esse direcionamento, uma alternativa e a utilização de filtros de 

alta eficiência para ar particulado (filtros Hepa – High EfficiencyParticulate Air), que eliminam 

os bacilos suspensos no ar, permitindo que o ar seja descarregado em ambientes onde circulem 

pessoas. 

 

Medidas de proteção individual 
 
 

O uso de máscaras (respiradores) no atendimento de SR ou pacientes com TB deve ser 

feito de forma criteriosa. É necessário que se estabeleçam locais para a utilização correta do 

respirador, o que implica barreiras físicas que identifiquem a partir de onde as mascaras devem 

ser usadas (salas de atendimento, isolamentos etc.). 

É recomendado o uso de máscaras tipo PFF2, padrão brasileiro e da União Europeia, 

ou N95, padrão dos Estados Unidos – EUA, para profissionais de saúde ou visitantes 

(acompanhantes) ao entrarem em áreas de alto risco de transmissão (quartos de isolamento 

respiratório, ambulatório para atendimento referenciado de SR, bacilíferos e portadores de TB 

com suspeita de ou resistência comprovada aos fármacos antiTB). 

O uso de máscaras cirúrgicas é recomendado para pacientes com TB pulmonar ou SR 

em situação de potencial risco de transmissão, por exemplo: falta de estrutura de ventilação 

adequada em salas de espera e emergências enquanto aguarda definição do caso (atendimento, 
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resultado de exames, internação em isolamento) ou deslocamento de pacientes do isolamento 

para exames ou procedimentos (nesse caso, o paciente deve ter seu atendimento no outro setor 

priorizado). 

Em serviços ambulatoriais nos quais é baixa a renovação do ar, recomenda-se o uso de 

máscaras de proteção respiratória (tipo PFF2, padrão brasileiro e da União Europeia; ou N95, 

padrão dos EUA) pelos profissionais que atendam doentes referenciados bacilíferos ou 

potencialmente bacilíferos. O uso de máscaras pelos profissionais de saúde somente durante o 

atendimento seria de pouca utilidade, ainda mais que, quando o paciente deixa o local de 

atendimento, os bacilos permanecem no ambiente por até nove horas, dependendo de sua 

ventilação e iluminação. 

 

Controle da infecção tuberculosa na Atenção Básica 
 
 

Muito se tem produzido sobre o controle da TB em hospitais e ambulatórios de 

referência, mas faltam recomendações claras para unidades básicas de saúde. Sobre esse aspecto 

cabe ressaltar que: 

a) as unidades de atenção básica devem estar adequadas para funcionar segundo normas de 

vigilância sanitária, incluindo ventilação adequada; 

b) não há necessidade de ambientes especiais para atendimento dos pacientes de TB 

diagnosticados nessas unidades; com a descentralização das ações de controle da TB, o 

número de atendimentos/ano, na maior parte dessas unidades, não chegará ao limite 

previsto, que justifique ambientes especiais; 

c) o fundamental trabalho do agente comunitário de saúde na identificação do SR no 

domicílio diminui ainda mais a possibilidade de o bacilífero circular pela unidade sem 

sua previa identificação. atendimento em horários diferenciados e o oferecimento de 

máscara cirúrgica após identificação do SR ou do paciente com TB pulmonar são 

medidas administrativas que diminuirão ainda mais o risco de contaminação na unidade 

de saúde. 

As medidas de biossegurança são prioritárias antes do diagnóstico (em qualquer SR, 

mesmo em unidades que não tratam TB. 

O Tratamento Diretamente Observado – TDO, em acordo com o paciente, deverá ser 

realizado, preferencialmente, no domicílio nas primeiras semanas de tratamento. 
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Medidas de controle no domicílio e outros ambientes 
 
 

A recomendação para a necessidade de ventilação adequada dos ambientes de moradia 

e de trabalho, considerando os riscos de aglomeração de pessoas em locais pouco ventilados, 

deve fazer parte das orientações gerais de saúde. Na visita domiciliar realizada por agente 

comunitário de saúde ou outro profissional de saúde, algumas recomendações devem ser 

observadas: 

a) sempre questionar sobre a presença de sintomático respiratório no domicílio; 

b) orientar coleta de escarro em local ventilado; 

c) orientar sobre medidas gerais – o SR ou paciente com TB deve cobrir a boca com o 

braço ou lenço ao tossir, manter o ambiente arejado, com luz solar; 

d) fazer a observação da tomada dos medicamentos – TDO – em local bem ventilado, 

principalmente no primeiro mês de tratamento (porta da casa, varanda etc.); 

e) atentar sempre para a adequada informação do paciente e de seus familiares quanto à 

necessidade desse procedimento, evitando constrangimentos. 
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COINFECÇÃO HIV/TB 
 
 

Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 
 
 

O surgimento da coinfecção mudou a história da tuberculose, tornando-a novamente 

ameaçadora à saúde pública, mesmo em países desenvolvidos. A partir de 1985, um aumento 

nas mortes por tuberculose concentrada no grupo etário de 20 a 49 anos começou a ser 

observado em diversos lugares do mundo. Na clínica a tuberculose extrapulmonar ganhou 

impulso, sobretudo nas formas ganglionares, neurológicas e miliares entre adultos jovens 

(MURAI, 1999). 

O indivíduo HIV positivo quando infectado pelo M. tuberculosis tem maior risco de 

adoecer do que um indivíduo não infectado e apresenta mais frequentemente intolerância 

medicamentosa, icterícia e reações alérgicas do que o grupo HIV negativo (LIMA et al., 1997). 

A infecção pelo HIV aumenta significativamente o risco de adoecimento por 

tuberculose nos indivíduos previamente infectados pelo bacilo de Koch. Enquanto entre pessoas 

não infectadas pelo HIV, as chances de que a infecção tuberculosa evolua para doença são de 

10% ao longo de sua vida, no indivíduo infectado essa chance passa a ser de 8 a 10% ao ano 

(PROCÓPIO, 2008). 

A tuberculose é uma das principais complicações entre os infectados pelo HIV, 

surgindo antes de outras doenças oportunistas, devido à maior virulência do M. tuberculosis 

que, para se manifestar, não depende de um comprometimento significativo do sistema 

imunológico. 

A OMS estima que um terço dos quarenta milhões de pessoas que vivem hoje no 

mundo portando o HIV estariam também infectados pelo bacilo de Koch. De todos os casos de 

TB no mundo, estima-se que 709 mil seriam de coinfecção (PROCÓPIO, 2008). 

Para Nunn e colaboradores. (2007), o aumento da prevalência global do HIV teve 

sérias implicações para os programas de controle da TB, particularmente em países com alta 

prevalência dessa doença. O HIV não só tem contribuído para um crescente número de   casos 
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de TB como também tem sido um dos principais responsáveis pelo aumento da mortalidade 

entre os pacientes coinfectados. 

No Brasil, onde é alta a incidência da coinfecção TB/HIV, podemos esperar um 

aumento dos casos de MNT (micobactérias não tuberculosas) e de tuberculose extrapulmonar, 

assim o diagnóstico precoce e terapêutico apropriados para estes pacientes deve ser priorizado 

no intuito de diminuir a morbimortalidade associada à coinfecção (COELHO et al., 2004). 

É considerado de fundamental importância o diagnóstico precoce da TB em indivíduos 

HIV positivos, tendo em vista o agravamento da morbimortalidade ligada à progressão da 

infecção pelo HIV. Embora as formas extrapulmonares de TB ocorram com maior frequência 

nos pacientes infectados pelo HIV, a apresentação mais comum ainda é a pulmonar (KRITSKI, 

CONDE e SOUZA, 2000). 

A apresentação clínico-radiológica da TB vai variar com o menor ou maior 

comprometimento imunológico do paciente. Pacientes com níveis de CD4 séricos > 200 

cels/mm3   ou  linfócitos  totais  séricos  >  1.000/mm3,  e  ausência  de  doenças  indicativas de 

gravidade da infecção pelo HIV são classificados como fase precoce do comprometimento 

imunológico. 

Aqueles com CD4 < 200 cels/ mm3  ou linfócitos totais séricos < 1.000 cels/mm3     ou 

na presença de doenças indicativas de gravidade são classificados como pertencentes à fase 

avançada do comprometimento imunológico (KRITSKI, CONDE e SOUZA, 2000). 

Santos e Gomes (2007) afirmam que ainda não há consciência da dimensão do 

problema da coinfecção TB/HIV para as populações afetadas ou mesmo para as organizações 

que militam no movimento contra AIDS. Portanto, ainda que as pessoas vivessem com AIDS 

sejam particularmente vitimadas pelo crescente problema da coinfecção, não se pode esperar 

que o movimento de AIDS assuma a bandeira da TB sem estar devidamente conscientizado e 

capacitado. 

De acordo com Oliveira e colaboradores. (2007), os óbitos por TB são atribuídos à 

presença de comorbidade TB/AIDS, ao atraso no diagnóstico e principalmente ao uso irregular 

e ao abandono da quimioterapia. 

O tratamento dos pacientes infectados por HIV não difere daquele preconizado para 

pacientes não infectados, sendo, portanto recomendados os mesmos medicamentos, esquemas 

posológicos, com a mesma duração. 
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Tratamento da Infecção por Tuberculose latente na infecção pelo HIV 

O tratamento da ILTB é uma medida terapêutica que consiste no uso de medicamentos 

para a prevenção da infecção pelo M. tuberculosis ou para evitar o desenvolvimento da doença 

naqueles infectados. Baseia-se na administração de isoniazida em pessoas não infectadas para 

prevenir a infecção (quimioprofilaxia primária) ou em pessoas já infectadas, mas sem sinais de 

doença, para prevenir a evolução da infecção à doença (quimioprofilaxia secundária). Este 

tratamento ocupa importância no que diz respeito à proteção das populações vulneráveis à TB 

doença, pois segundo Smieja e colaboradores (2000), o tratamento da ILTB com H reduz em 

60 a 90% o risco de adoecimento (BRASIL, 2002). 

A infecção por HIV é um dos mais importantes fatores de risco conhecidos para o 

adoecimento por tuberculose e o tratamento da infecção latente por M. tuberculosis é 

recomendado para todos os indivíduos HIV positivos com resultado de prova tuberculínica 

maior ou igual a 5mm. Como procedimento ideal, a prova tuberculínica deve ser solicitada logo 

após o diagnóstico da infecção pelo vírus, independentemente da contagem de linfócitos T-

CD4+ e carga viral (BRASIL, 2011). 

Nos indivíduos não reatores o exame deve ser repetido anualmente e, nos não reatores 

que iniciam o tratamento com ARV, seis meses após o início desta terapêutica, dada a 

possibilidade de reconstituição imunológica e restauração da resposta tuberculínica.17
 

A administração de isoniazida em pessoas infectadas pelo bacilo (quimioprofilaxia 

secundária) ou não (quimioprofilaxia primária), consiste na dosagem de 10mg/kg/dia (até 

300mg), diariamente, por um período de seis a nove meses. 

Não se recomenda a quimioprofilaxia com isoniazida aos pacientes HIV positivos, 

não-reatores à prova tuberculina com ou sem evidências de imunodeficiência avançada. Deve- 

se repetir a prova tuberculínica a cada seis meses. Em pacientes com raios X normal, reatores à 

tuberculina, devem ser investigadas outras enfermidades ligadas à infecção pelo HIV antes de 

iniciar a quimioprofilaxia, devido à concomitância de agentes oportunistas/manifestações 

atípicas de tuberculose frequentes nesses casos. Nos indivíduos HIV positivos e tuberculino 

positivos com raios-X normal, sem sinais e sintomas de tuberculose, devem-se destacar 

(investigar)  os  contatos  institucionais  (casas  de  apoio,  presídios,  abrigos,  asilos,        etc) 

 
 

17   Retirado do site: <www.iornaldepneumologia.com.br> Acesso em: 20/04/2012. 
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(BRASIL, 2011). 

Recomenda-se suspender imediatamente a quimioprofilaxia no surgimento de 

qualquer sinal de tuberculose ativa, monitorá-la nos casos de hepatotoxidade e administrá-la 

com cautela nos alcoólicos. 

O controle de infecção deve ser realizado com ênfase em três aspectos: 

a) diminuição do risco de exposição dos pacientes à pessoas com tuberculose infectante; 

b) controle da expansão e redução da concentração de partículas infectantes em suspensão 

(por exemplo: sistemas de ventilação, salas de isolamento de pacientes com maior  risco 

de infecção); 

c) uso de proteção respiratória individual (máscaras) em áreas com maior risco de 

exposição ao M. tuberculosis. Além dessas medidas descritas, faz-se necessário 

esclarecer a comunidade quanto aos aspectos importantes da doença, sua transmissão, 

prevenção e tratamento. O desconhecimento leva à discriminação do doente nos âmbitos 

familiar e profissional. (BRASIL, 2011) 

De acordo com Rachid e Schechter (2008), as recomendações para o diagnóstico, 

quimioprofilaxia e tratamento da tuberculose em indivíduos infectados pelo HIV estão descritas 

da seguinte forma: 

 

1. Soropositivos para HIV e reatores: 

Todos deverão submeter-se ao estudo radiológico de tórax, independentemente de 

história de vacinação com BCG: 

a) radiografia de tórax normal: quimioprofilaxia com isoniazida (H) durante seis meses (ou 

nove meses, segundo recomendação do CDC); 

b) radiografia de tórax anormal: baciloscopia (exame direto) e cultura de escarro: 

Baciloscopia de escarro e cultura negativas: quimioprofilaxia com H de seis a nove 

meses (segundo recomendação do CDC) ou tratamento, se radiografia de tórax for típica. 

-  Baciloscopia  de  escarro  ou  de  material  de  broncoscopia  ou  cultura  positiva:18  . 

Indicar tratamento por 6 meses. Em caso de resposta tardia ou doença cavitária, o 

tratamento deve ser prolongado para nove a doze meses. 

 

18  BRASIL. Ministério da Saúde.  Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil,    2011. 
Disponível em: www.fundoglobal.com.br 
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2. Soropositivos para HIV, não reatores PT e assintomáticos respiratórios: 

a) radiografia de tórax normal: acompanhamento clínico; 

b) radiografia de tórax anormal: diferenciar lesões de atividade: 

– lesão cicatricial apical sem quimioterapia prévia para tuberculose ou evidência de 

tuberculose antiga em pacientes sem sintomas respiratórios: quimioprofilaxia. 

(BRASIL, 2011); 

– radiografia de tórax anormal com lesão compatível com atividade: investigação 

diagnóstica e, se indicado, quimioterapia. 

 

3. Soropositivos para HIV, não reatores a PT e sintomáticos respiratórios: 

a) radiografia de tórax normal: realizar exame bacteriológico: - se negativo: 

acompanhamento médico - se positivo: quimioterapia; 

b) radiografia de tórax anormal: 

- com lesões cicatriciais sugestivas de tuberculose anterior (tratadas ou não) e 

baciloscopia negativa: quimioprofilaxia. 

- com imagem sugestiva de atividade: quimioterapia (BRASIL, 2011). 
 
 
4. Soropositivos para HIV, reatores a PT e assintomáticos respiratórios: 

a) radiografia de tórax normal: quimioprofilaxia com isoniazida durante seis meses (ou 

nove meses, segundo recomendação do CDC); 

b) radiografia de tórax anormal: realizar baciloscopia no escarro: 

– se negativa: radiografia com imagem residual ou intersticial: quimioprofilaxia; 

– snegativa: radiografia com imagens sugestivas de atividade: quimioterapia; 

– se positiva: quimioterapia (BRASIL, 2011). 
 
 
 

5. Soropositivos para HIV, reatores a PT e sintomáticos respiratórios: 

a) radiografia de tórax normal: 

- Bacterioscopia negativa: quimioprofilaxia. 

- Bacterioscopia positiva: quimioterapia. 

b) radiografia de tórax anormal: 

- com lesões cicatriciais antigas e bacterioscopia negativa; 
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- quimioprofilaxia; 

- com imagem sugestiva de tuberculose em atividade: quimioterapia. 
 
 
6. Contatos de pacientes com TB Soropositivos para HIV 

Devem realizar tratamento para a infecção latente por tuberculose  independentemente 

do resultado da prova tuberculínica (BRASIL, 2011). 

O manejo do paciente coinfectado HIV/TB, demanda de profissionais qualificados, 

portanto programas de educação permanente são fundamentais com o propósito de atualizar a 

equipe técnica para o acompanhamento clínico e terapêutico dos pacientes. 

Nesta perspectiva, as políticas públicas devem implementar ações que possam 

direcionar os esforços para programas de capacitação; fortalecimento do diagnóstico; 

tratamento adequado e precoce; tratamento prescrito para tuberculose latente; identificação da 

infecção pelo HIV e estímulo à participação social. 

A estreita interação dessas duas doenças possibilita a criação de ações de controle 

desenvolvidas pelos programas de TB e HIV/AIDS. O trabalho articulado dessas duas áreas 

permitirá melhor gerenciamento dos recursos para as estratégias de controle e prevenção da 

tuberculose. 

 

Tratamento da TB em pacientes vivendo com HIV/AIDS 
 
 

É sempre necessário realizar o diagnóstico diferencial com outras doenças 

oportunistas. 

O tratamento da tuberculose em pessoas infectadas pelo HIV segue as mesmas 

recomendações para os não infectados, tanto nos esquemas quanto na duração total do 

tratamento. 

Os efeitos adversos e hipersensibilidades também devem ser tratados da mesma forma, 

porém, o uso concomitante de vitamina B6 na dose de 40 mg/dia é recomendado pelo maior 

risco de neuropatia periférica. 

A descoberta da soropositividade é muito comum durante o diagnóstico de tuberculose 

e, na grande maioria dos casos, é necessário começar o tratamento antirretroviral. 

A decisão terapêutica mais complexa é quando iniciá-lo. Se por um lado o TARV 

resulta em uma redução da letalidade, seu inicio precoce durante o tratamento da   tuberculose 
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aumenta o risco de eventos adversos. 

A pronta solicitação do teste anti-HIV e a agilidade de seu resultado em pacientes 

com tuberculose é fundamental para o correto manuseio do tratamento da coinfecção TB/HIV. 

A  integração   entre  os   programas  de   controle  da  tuberculose  e  programas    de 

DST/AIDS é fundamental para o sucesso terapêutico do paciente. 
 
 

Tratamento antirretroviral – TARV 
 
 

Como os antirretrovirais (ARV) e os medicamentos para TB tem reconhecida 

toxicidade o início concomitante dos dois esquemas aumenta o risco de intolerância 

medicamentosa e sobreposição/potencialização de eventos adversos. 

Recomenda-se iniciar TARV (nas pessoas com indicação) em torno de 30 dias após o 

início do tratamento para tuberculose. O início mais tardio está associado a maior letalidade por 

TB ou HIV. 

A rifampicina deve preferencialmente fazer parte do esquema de tratamento da TB,  já 

que esquemas sem este fármaco têm menor eficácia terapêutica, resultam em retardo na 

negativação da baciloscopia, prolongam a duração da terapia e têm maiores taxas de recidiva, 

falência e de letalidade. 

 

Tratamento antirretroviral e uso da rifampicina 
 
 

A rifampicina e um potente indutor do citocromo P450 e da glicoproteína P (uma 

bomba de efluxo que joga para o espaço extracelular muitos medicamentos utilizados no 

tratamento da TB e do HIV); por esse motivo, reduz dramaticamente as concentrações 

plasmáticas dos inibidores da protease – IP e inibidores da transcriptase reversa não 

nucleosídeos – ITRNN, uma vez que estes fármacos utilizam a mesma via de metabolização 

(CENTRES FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2010). 

Os IP e ITRNN administrados conjuntamente com a rifampicina não interferem nas 

concentrações plasmáticas deste fármaco. Por outro lado, a rifabutina pode sofrer oscilação em 

seus níveis séricos, determinados pelos IP e ITRNN, aumentando o risco toxicidade ou 

subdosagem dependendo da droga antirretroviral escolhida (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2004). 
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Quadro 1- Riscos, benefícios e desvantagens da rifampicina e 
rifabutina 

 
Fonte: BRASIL, 2011, p.79. 

 
A opção pelo uso da rifabutina em substituição a rifampicina deve ser criteriosa e 

individualizada, levando em consideração os benefícios e as desvantagens de cada um dos 

fármacos e a melhor opção de TARV para o paciente. 

Alguns IP e ITRNN podem alterar a farmacocinética da rifabutina, aumentando (como 

no caso dos IP) ou diminuindo (como no caso dos ITRNN) seus níveis plasmáticos. 

A dosagem da rifabutina deve, portanto, ser reduzida para 300mg/dia duas ou três 

vezes por semana quando associada a IP, e 450mg a 600mg/dia quando associada ao  efavirenz. 

O tratamento com rifabutina deve ser monitorado frequentemente, devido ao risco de 

falha dos tratamentos do HIV e da tuberculose ou risco de overdose (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 1998). 

Esquema para tratamento antirretroviral em pacientes coinfectados 
 
 

Em crianças infectadas pelo HIV, os dados sobre tratamento da coinfecção HIV/TB 

são escassos. Recomenda-se, assim como no adulto, que sejam avaliadas as possíveis interações 

medicamentosas, a fim de se definir qual o melhor tratamento. 
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Na criança, na qual ainda não foi iniciado TARV, deve-se seguir o estadiamento 

clínico e imunológico da infância e, sempre que possível, postergar o inicio do TARV. 

Se for necessário iniciar o TARV concomitantemente com o tratamento da 

tuberculose, deve-se dar preferência a associação de 2 ITRN + 1 ITRNN. Em crianças menores 

de três anos de idade utiliza-se a nevirapina – NVP e, naquelas com mais de três anos de idade, 

o efavirenz. 

Nas situações nas quais não possa ser utilizado o ITRNN, a associação de 3 ITRN 

(AZT+3TC+Abacavir), embora seja menos potente, pode ser feita e deve ser revista ao término 

do tratamento da tuberculose. 

Nas crianças que já usam TARV contendo IP, há grande limitação na escolha do melhor 

tratamento, devendo o TARV ser definido e individualizado no serviço de referência no qual a 

criança faz acompanhamento (BRASIL, 2009). 

No Quadro 2 subsequente, estão apresentadas as recomendações terapêuticas para 

pacientes HIV+ com tuberculose (BRASIL, 2011. p.81). 
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Quadro 2 Recomendações terapêuticas para pacientes HIV+ com tuberculose 

(Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da TB no Brasil, 2011, p.81) 
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Síndrome inflamatória da reconstituição imune – SRI ou reação paradoxal 
 
 

A SRI não ocorre somente em pacientes com TB, ela também é descrita em pacientes 

com AIDS, principalmente naqueles com imunodeficiência avançada que iniciam o TARV e, 

devido à reconstituição imune, exteriorizam infecções subclínicas e mesmo outras doenças 

como as autoimunes. 

Quando a resposta imune se torna eficaz, o quadro clínico torna-se mais evidente 

tornando o diagnóstico mais fácil. 

A outra forma de SRI ocorre durante o início do tratamento da tuberculose quando a 

resposta Th1 é exacerbada e estimula a formação de granulomas, na maioria das vezes com 

necrose caseosa, que resulta em agravamento de lesões preexistentes ou aparecimento de novos 

sinais, sintomas ou achados radiológicos de novas lesões, tais como linfadenomegalias com 

sinais flogísticos que podem evoluir para fistulização e compressão de estruturas nobres ou, 

ainda, levar a perfuração de órgãos (por exemplo, intestino). 

Esse fenômeno ocorre em resposta a antígenos micobacterianos e não caracteriza falha 

do tratamento da TB nem do TARV. Essa forma de SRI é chamada de prevalente porque ocorre 

durante o tratamento da tuberculose. 

A SRI é um diagnóstico que pressupõe a exclusão de resistência aos tuberculostáticos 

de baixa adesão ao tratamento, bem como a ocorrência de outras doenças associadas. 
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O diagnóstico de SRI é realizado por meio de alguns critérios, sendo eles em sua 

maioria laboratoriais: 

a) piora dos sintomas inflamatórios com aumento das contagens de CD4> 25 cel/mm3; 

b) relação temporal com o início do ARV e biópsia revelando uma inflamação 

granulomatosa exuberante; e 

c) sintomas não explicados por uma nova IO e queda da CV > 1 log. 

Os seguintes fatores estão relacionados à maior incidência: 

a) soropositividade para o HIV; 

b) imunodeficiência avançada; 

c) pacientes virgens de tratamento ARV; 

d) TB extrapulmonar; e 

e) presença de adenomegalias ao diagnóstico de TB. 

Bons resultados têm sido descritos com o uso de anti-inflamatórios não hormonais nas 

formas leves e moderadas e corticosteróides (prednisona) nas formas graves. A dose de 

prednisona mais frequentemente utilizada é de 1mg/kg a 2 mg/kg dia (referência), por um 

período de pelo menos 30 dias; a retirada da prednisona deve ser lenta e após melhora 

significativa das lesões. Não existe indicação para interromper o TARV em função dessa 

síndrome. 

A SRI é frequente e os profissionais de saúde devem ficar atentos para o seu 

diagnóstico e tratamento. 

Em crianças a SRI também é descrita, principalmente naquelas que iniciam TARV 

com imunodepressão grave e níveis muito elevados de carga viral. São frequentes, além da 

tuberculose, herpes zoster, herpes simplex, reativação de toxoplasmose e citomegalovirose. 

No caso de SRI com surgimento de tuberculose, deve-se estar atento para a 

necessidade de ajuste no TARV. O uso de corticoesteróides está recomendado nos casos graves, 

embora a literatura sobre esse uso seja escassa. 

 

Teste anti-HIV em pacientes com tuberculose 
 
 

Considerando a prevalência da coinfecção tuberculose e HIV no Brasil impõe a 

importância de ampliar o acesso da população, particularmente os portadores de TB, ao 

diagnóstico da infecção pelo HIV.  Dessa forma, um grande esforço vem sendo   empreendido 
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para ampliar o acesso a testagem anti-HIV. A implantação dessa prática estabelece vantagens, 

entre as quais se destacam o diagnóstico precoce, com potencial impacto na diminuição da 

transmissão do HIV, sua morbidade e mortalidade. 

 

Aconselhamento pré e pós-teste 
 
 

Atualmente, o aconselhamento é uma prática que se insere em vários momentos do 

atendimento dos diversos serviços de saúde no SUS: nas unidades básicas de saúde – UBS, nos 

serviços que desenvolvem ações de tuberculose, nas maternidades, nos centros de testagem e 

aconselhamento – CTA, nos serviços especializados de referência para as DSTs e AIDS – SAE, 

entre outros. 

Os conteúdos a serem enfatizados durante o processo de aconselhamento deverão ser 

adequados a cada um desses contextos. No atendimento a pacientes com TB, as informações 

mais relevantes são aquelas relacionadas a coinfeção com o HIV. 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 19
 

 
Profa. Me. Luzana Mackevicius Bernardes 

 

Um sistema de informação confiável é a base da vigilância e do controle da tuberculose 

(TB), tanto do ponto de vista epidemiológico como operacional. Entretanto, é de fundamental 

importância assegurar a qualidade da informação para o sucesso do tratamento. 

Os dados da investigação, do diagnóstico e do acompanhamento dos casos de TB são 

registrados nas unidades de saúde em diversos instrumentos de coleta. 

Posteriormente, esses são utilizados para avaliação das ações de controle nos locais. 

Livros de registro de sintomáticos respiratórios (SR), de exames laboratoriais para o 

diagnóstico da tuberculose e de casos diagnosticados e tratados na unidade de saúde são alguns 

instrumentos de coleta de dados usados rotineiramente. Outros formulários padronizados 

contêm dados de internações hospitalares por tuberculose (guia de internação) e declaração de 

óbito – DO. Entretanto, o principal formulário de dados de notificação de casos é a ficha de 

notificação e investigação de tuberculose do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

– Sinan. Os casos de tuberculose multirresistente são também notificados no sistema de 

informação da TB-MDR. 

Dessa forma é imprescindível que os profissionais envolvidos no controle da TB 

tenham conhecimento sobre a base de dados do Sinan, assim como de outros sistemas de 

informação em saúde, pois neles se baseiam as análises, quantitativas e qualitativas, dos dados 

epidemiológicos e operacionais, no fornecimento de informações vitais para análise da situação 

do agravo e para as decisões sobre o controle da doença. 

 

Registro de dados de Tuberculose nas Unidades de Saúde 
 
 

O Livro de Registro e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de 

Tuberculose  permite  acompanhar  a  evolução  e  o  desfecho  do  tratamento  dos  doentes e 

 
 

19 Este texto é um resumo do Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011, p. 192- 
202. 
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analisar os resultados e a qualidade das atividades de controle desenvolvidas nas unidades 

básicas de saúde. 

O Livro de Registro de Sintomático Respiratório no Serviço de Saúde tem sua 

importância em função da identificação do sintomático respiratório para efetivação do 

diagnóstico de TB e início do tratamento, bem como subsidiar o alcance de metas anuais de 

sintomáticos a serem examinados pelos serviços de saúde. Permite também verificar o tempo 

decorrido entre a identificação do caso e a realização do exame pelo paciente, o seguimento  do 

protocolo que preconiza a coleta de duas amostras de escarro para o diagnóstico, e ainda, o 

índice de positividade em cada serviço. 
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A Ficha padronizada para o acompanhamento de pacientes em tratamento diretamente 

observado (TDO) e outros instrumentos padronizados para uso local permitem maior 

organização dos serviços. Prontuários padronizados e ficha para identificação dos contatos são 

exemplos de instrumentos utilizados em várias unidades e municípios que facilitam a 

organização e o controle dos casos. 

Tais instrumentos são apresentados no formato oficial e estão colocados na página 

seguinte.(260). 
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Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan 
 
 

A base de registros do Sinan é a principal fonte de dados da Vigilância Epidemiológica 

da tuberculose nas instâncias federal, estadual e municipal. 

O Sinan tem por objetivo coletar, transmitir, consolidar dados gerados rotineiramente 

pela Vigilância Epidemiológica, por uma rede informatizada, que possibilita a disseminação de 

dados e a divulgação de informações. 

Os casos novos, os reingressos após abandono, as recidivas e os casos que transferiram 

seu tratamento para outra unidade de saúde, oficialmente ou não, devem ser notificados 

utilizando a ficha de notificação/investigação de TB subsequente. 
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A notificação segue fluxo e periodicidade estabelecidos por portaria nacional e 

complementados por portarias estaduais/municipais. A entrada de dados da ficha de 

notificação/investigação no Sinan deverá ser realizada sempre pelo município notificante, 

independentemente do local de residência do paciente. Portanto, o primeiro nível informatizado 

do Sinan no município é responsável pela digitação tanto dos casos residentes no próprio 

município quanto daqueles residentes em outros e notificado por ele. As 

correções/complementações de dados deverão ser efetuadas sempre pelo primeiro nível 

informatizado do Sinan no município. Após a transferência do registro corrigido para o próximo 

nível do sistema, todos os demais serão atualizados. 

A coordenação municipal da tuberculose deverá verificar se existem registros de 

tuberculose incluídos nas bases municipais do SIM, SIH (Sistema de Informação Hospitalar), 

SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) e SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) 

e que não constem no Sinan. Nessa situação, deve-se proceder a investigação e, se confirmados, 

notificá-los ao Sinan e executar as demais ações de vigilância. 

 
Acompanhamento dos casos de tuberculose: atualização dos dados 

 
Os dados referentes às baciloscopias de controle e outros exames realizados, o número 

de contatos examinados, a realização de TDO, a situação do tratamento até o nono (9º.) ou 12º. 

mês e no encerramento, e a data de encerramento, compõem os dados de acompanhamento do 

tratamento e possibilitam a avaliação de seu resultado. Portanto, é importante que esses dados 

sejam registrados pela unidade de saúde. 

O instrumento de coleta dos dados de acompanhamento do tratamento para digitação 

no Sinan é o Boletim de Acompanhamento de Casos de Tuberculose. 

Esse formulário deverá ser emitido pelo primeiro nível informatizado e enviado às 

unidades de saúde mensalmente. Nesse documento são listados, por unidade de saúde 

responsável pelo acompanhamento atual do caso, os pacientes que tem pelo menos 31 dias de 

diagnóstico (data da emissão do relatório subtraída a data do diagnóstico) e cuja situação de 

encerramento não tenha sido registrada. A unidade de saúde atualizará os dados de 

acompanhamento dos pacientes listados no referido boletim e os enviará, para digitação, ao 

primeiro nível informatizado do Sinan. 

O campo “Situação até o 9º. mês” deve ser preenchido em todos os casos, exceto 

quando for paciente com meningoencefalite, exclusiva ou não. 
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O campo “Situação até o 12º. mês” deve ser preenchido nos casos de 

meningoencefalite, forma exclusiva ou não. 

A categoria “12º. Continua em tratamento” deve ser utilizada no preenchimento dos 

campos citados quando o paciente permanece em tratamento com o esquema básico,  decorrido 

o prazo para avaliação do resultado do tratamento (nove ou 12 meses). 

O campo “Situação de encerramento” deve ser preenchido em todos os casos 

notificados, independentemente da duração do tratamento. Esse dado é utilizado para avaliar a 

efetividade do tratamento. 

 

Descrição das rotinas 
 
 
Rotina I – mudança de local de tratamento do paciente de tuberculose (transferência). 

 
 

Caso o paciente mude o tratamento para outra unidade de atendimento (dentro ou fora 

do município de notificação, na mesma unidade federada), este deverá ser novamente notificado 

pela segunda unidade de saúde que recebê-lo (em caso de transferência oficial ou espontânea), 

utilizando um novo número de notificação e registro da data dessa nova notificação. 

O nível informatizado que detectar, pela análise do relatório de duplicidade, dois 

registros para um mesmo paciente (duas fichas de notificação/investigação), deverá averiguar 

se a situação é uma transferência de tratamento (oficial ou espontânea). Em caso afirmativo, os 

dois registros devem ser vinculados (conforme orientado em material especifico do Sinan NET) 

e deverá ser comunicada a primeira unidade que notificou o caso a alta por  transferência e a 

segunda unidade que o campo “tipo de entrada” deve estar preenchido com a categoria 

“transferência”. Dessa forma, a instância municipal informatizada deverá vincular  as 

notificações dos casos transferidos para as unidades de saúde de sua abrangência (transferência 

intramunicipal). 

As regionais de saúde informatizadas deverão vincular as notificações dos casos 

transferidos referentes às unidades de saúde de municípios da sua abrangência (transferência 

intermunicipal), assim como a vinculação intramunicipal dos casos notificados por município 

não informatizado. 

As Secretarias Estaduais de Saúde – SES deverão vincular as notificações dos   casos 
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transferidos referentes às unidades de saúde de municípios pertencentes a diferentes regionais. 

Nas unidades federadas onde não houver regionais de saúde, ou estas não forem informatizadas, 

a SES deverá vincular transferências intermunicipais independentemente da regional de 

notificação. 

A unidade de saúde, ao receber uma transferência interestadual, deverá notificar o caso 

com novo número de notificação e registro da data da nova notificação. Além disso, essa nova 

notificação deverá ter o campo “tipo de entrada” preenchido com o código 5 “Transferência” 

(ver item Rotina V – registros duplicados). 

 

Rotina II – mudança de diagnóstico 
 
 

Os pacientes que, no decurso do tratamento, tenham seu diagnóstico de tuberculose 

descartado deverão ter o campo “Situação ate o 9º. mês” (ou 12º. mês, em caso de 

meningoencefalite) e “Situação de encerramento” preenchidos com a categoria “Mudança de 

diagnóstico”. 

 

Rotina III – mudança de esquema terapêutico devido à intolerância medicamentosa 
 

 
Caso o paciente tenha seu tratamento inicial substituído por outro devido a intolerância 

medicamentosa e continue em tratamento nove meses após ter iniciado o  esquema básico, deve 

ser registrado no campo “Situação até o 9º. mês” (ou no campo “Situação até o 12º. mês”, 

quando o tratamento para meningoencefalite ultrapassar 12 meses) a categoria 9 “Mudança de 

esquema por intolerância medicamentosa”. Posteriormente, de acordo com a evolução do caso, 

deve-se classificar o campo 

“Situação de encerramento” do Sinan para a categoria correspondente (cura, abandono, 

óbito por tuberculose, óbito por outras causas, transferência, mudança de diagnóstico ou Tb 

Multirresistente). 

 

Rotina IV - situação de falência dos pacientes de tuberculose 
 
 

No caso de o paciente apresentar “falência” ao esquema básico, este não deverá ser 

notificado novamente no Sinan, mas sim classificado como falência no campo. 
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“Situação ate o 9º. mês”. Após o término do tratamento para a falência, deverá ser 

preenchido o campo “Situação de encerramento” do Sinan. 

 

Rotina V – duplicidade 
 

 
O Sinan emite relatório que lista os possíveis registros duplicados. O sistema seleciona 

registros que tenham os campos idênticos primeiro e último nome do paciente, data de 

nascimento e sexo. Esse relatório deve ser analisado, semanalmente, na instância municipal 

informatizada. 

As regionais e secretarias estaduais de saúde deverão emitir e analisar o relatório de 

duplicidade com periodicidade quinzenal e mensal, respectivamente. A seguir são descritas as 

diversas possibilidades de registros duplicados e os respectivos procedimentos: 

a) homônimos 

Conceito: são registros que apresentam os mesmos primeiro e último nomes dos 

pacientes, mesma data de nascimento e mesmo sexo. No entanto, após análise de outros dados 

e, se necessário, investigação, conclui-se que são pessoas diferentes. 

Procedimento: esses registros não devem ser listados no relatório de duplicidade. 

b) duplicidade verdadeira 

Conceito: quando há mais de uma notificação de um paciente, referente ao mesmo 

“episódio” ou tratamento, pela mesma unidade de saúde, com números de notificações 

diferentes (ex.: paciente notificado duas vezes pela mesma Unidade de Saúde como dois casos 

novos ou duas recidivas). 

Procedimento: o segundo registro (mais atual) deverá ser excluído do Sinan pelo 

primeiro nível informatizado. 

c) duplo registro 

Conceito: situação em que o paciente foi notificado mais de uma vez pela mesma 

unidade de saúde em tratamentos diferentes (recidiva ou reingresso após abandono) ou foi 

notificado mais de uma vez por unidades de saúde diferentes durante o mesmo tratamento 

(transferência oficial ou espontânea) ou em tratamentos diferentes (recidiva, reingresso após 

abandono). 

Procedimentos: se existirem duas notificações de um mesmo paciente atendido em 

unidades de saúde diferentes, deve-se avaliar se houve transferência (intra ou intermunicipal). 
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Em caso afirmativo, os dois registros devem ser vinculados e deverá ser comunicada a alta 

por transferência à primeira unidade que notificou o caso. 

Na segunda unidade de saúde, o campo “Tipo de entrada” da ficha de 

notificação/investigação deverá ser preenchido com a categoria 5 “Transferência” . Em caso 

negativo, investigar se a segunda notificação refere-se a reingresso após abandono ou  recidiva. 

Nesses casos, os registros não devem ser vinculados e os campos “Situação até o 9º. mês” (ou 

12º. mês) e “Situação de encerramento” da primeira ficha de notificação/investigação e o campo 

“Tipo de entrada” da segunda ficha deverão estar preenchidos com categorias correspondentes 

a situação do caso. 

Ao executar a “rotina de vinculação” para dois registros, o Sinan mantém os dados  da 

primeira notificação/investigação e os dados de acompanhamento remetidos pela unidade de 

saúde atualmente responsável pela conclusão do tratamento em único registro. 

O primeiro nível informatizado capaz de detectar o duplo registro devido a 

transferência deverá efetuar a vinculação das notificações (ver item Rotina I - Mudança de 

local de tratamento do paciente de tuberculose – transferência). 

Quando o paciente efetuou mais de uma transferência durante o mesmo tratamento 

devem ser realizadas sucessivas vinculações das notificações, mantendo, desse modo, os  dados 

da notificação/investigação mais antiga e o acompanhamento pela unidade de saúde 

responsável pela conclusão do tratamento. Quando o paciente for transferido, temporariamente, 

para unidade hospitalar, essa unidade deverá notificá-lo. 

Após alta hospitalar, a unidade de saúde para a qual o paciente foi transferido para 

acompanhamento de tratamento ambulatorial deverá notificá-lo novamente, ainda que seja a 

mesma unidade que o transferiu para o hospital. 

A rotina adotada, nessa situação, é a mesma de quando o paciente efetuou mais de uma 

transferência durante o tratamento, conforme citado no parágrafo anterior. Dessa forma, é 

possível acompanhar, no Sinan, as transferências do paciente entre as unidades de saúde e 

solicitar dados sobre a situação de encerramento do caso à unidade que ficou responsável pela 

sua conclusão. Os duplos registros devido à transferência de tratamento para outra unidade de 

saúde devem ser vinculados. Já os duplos registros devido a recidiva ou reingresso após 

abandono não devem ser vinculados e não devem ser listados no relatório de duplicidade. 
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Análise de dados do Sinan 
 
 

Os casos de tuberculose notificados e incluídos no Sinan geram um banco de dados 

específico, que pode ser exportado para o formato DBF, situado no subdiretório 

C:\SINANnet\basedbf\tubenet.dbf. Esse arquivo poderá ser usado para análise dos dados de 

tuberculose em outros softwares (ex. EpiInfo, TabWin etc.). Entretanto, cabe ressaltar que a 

comparação de resultados das análises efetuadas por diferentes aplicativos deve pressupor o 

emprego dos mesmos critérios (seleção das mesmas variáveis e categorias). 

Os dados originados do Sinan permitem o cálculo de indicadores operacionais e 

epidemiológicos importantes para a análise do comportamento da endemia e para o 

monitoramento e avaliação das ações de controle. Recomendamos consultar o Anexo H – 

Indicadores de monitoramento e avaliação das ações de controle da TB do Manual de 

Recomendações  para  o   Controle  da  Tuberculose  no  Brasil,  páginas      247-270. 

(<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_tb.pdf>) 

No entanto, para que essas informações se tornem efetivamente úteis, é imprescindível 

que análises da qualidade das bases de dados sejam efetuadas regularmente, com o objetivo de 

identificar e solucionar as faltas e inconsistências no preenchimento e as duplicidades de 

registros. 

No site <www.saude.gov.br/Sinanweb> está disponível um roteiro que orienta as SES 

(Secretaria Estadual de Saúde) e SMS (Secretaria Municipal de Saúde) quanto a identificação, 

quantificação e correção dos registros incompletos, inconsistentes e/ou duplicados na base de 

dados do Sinan NET. Esse documento orienta ainda sobre como calcular os indicadores básicos 

de tuberculose (epidemiológicos e operacionais) utilizando o aplicativo Tabwin. Outros 

aplicativos disponíveis no site calculam indicadores pactuados entre as três esferas de governo 

(Pacto pela Vida, cuja fonte de dados é o Sinan), e inclui o indicador Proporção de cura entre 

casos pulmonares com baciloscopia positiva. Além disso, é possível analisar também as 

demais situações encontradas no encerramento da coorte de casos selecionada (abandono, óbito, 

entre outros). 

Nesse mesmo site encontram-se o Tabnet (tabulador desenvolvido pelo Datasus), que 

permite tabular e verificar as variáveis essenciais da notificação dos casos de tuberculose da 

base nacional do Sinan, e os relatórios referentes a qualidade dos dados (completude dos 

campos e duplicidades de registros), que podem ser emitidos segundo estado, município e ano 
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de notificação. Mais informações sobre as características do Sinan estão disponíveis no menu 

Documentação, no site <www.saude.gov.br/Sinanweb>. 

 
Sistema de Informação da Tuberculose Multirresistente – TB-MDR 

 
 

A vigilância e o controle da TB-MDR vêm sendo realizados no Brasil desde 1995, a 

partir de um protocolo multicêntrico para a definição de um esquema padronizado para o 

tratamento desses casos, com a participação de importantes centros de referência para a TB no 

País. 

Um sistema on-line, que está em funcionamento desde 2006, permite que as 

unidadesde referência notifiquem, acompanhem e encerrem os casos diagnosticados. 

As unidades de referência são cadastradas no sistema e os profissionais são capacitados 

para a sua utilização, recebendo uma conta e uma senha de acesso. 

 

Notificação dos casos de TB-MDR 
 
 

As unidades de saúde solicitam cultura e teste de sensibilidade para os casos com 

probabilidade de serem portadores de bacilos resistentes: falência de tratamento, pacientes em 

tratamento irregular, reingresso após abandono, recidiva, contatos de pacientes portadores de 

TB-MDR, pacientes vivendo com HIV/AIDS, detentos, albergados, asilados e profissionais  de 

saúde que adoecem por TB. De posse do resultado de exames que mostrem resistências, o caso 

é classificado como TB-MDR (resistência a pelo menos rifampicina e isoniazida). 

Esse caso é encaminhado para uma unidade de referência onde é notificado e tratado. 

Também é preenchida uma ficha de notificação de casos de TB-MDR, que é remetida ao Centro 

de Referência Professor Hélio Fraga – CRPHF com a cópia da cultura e do teste de 

sensibilidade. 

O caso é notificado diretamente no sistema, ficando na situação “aguardando 

validação” até que um profissional do n vel gerencial o valide, mediante avaliação dos dados 

informados. Uma vez validado, o caso recebe numeração sequencial gerada pelo próprio 

sistema, que é o seu número de notificação. 

Antes do acesso à ficha de notificação, o nome completo e a data de nascimento do 

paciente  devem  ser  registrados  para  que  o  sistema  verifique  a  existência  de  notificação 
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anterior. Se houver coincidência de nome e/ou de data de nascimento é mostrada uma listagem 

de pacientes com os respectivos nomes das mães para a diferenciação de homônimos a fim de 

evitar duplicidade de notificações para o mesmo paciente. 

A partir da validação, um quantitativo de medicamentos para três meses, mais um mês 

de reserva, é enviado diretamente à unidade de referência notificadora para o tratamento do 

paciente. 

 
Acompanhamento dos casos de TB-MDR 

 
Com periodicidade trimestral, a unidade de referência preenche a ficha de 

acompanhamento trimestral de caso de TB-MDR remetendo-a ao CRPHF ou preenchendo-a 

diretamente no sistema on-line. Cada ficha de acompanhamento cadastrada é igualmente 

submetida à validação. Uma vez validada, nova remessa de medicamentos para três meses, mais 

um de reserva, é enviada à unidade de referência que trata e acompanha o paciente. Esse 

procedimento é repetidamente realizado até o encerramento do caso, que é informado no campo 

32 da ficha de acompanhamento. 

Em situações de transferência de paciente entre unidades de referência ou de  unidades 

de referência para hospitais, e vice-versa, não há a necessidade de notificar novamente o 

paciente. A unidade de referência que transfere o paciente seleciona a opção “Transferência” 

no campo 32 da ficha de acompanhamento, junto com o nome da referência ou hospital que irá 

recebê-lo. A referência que recebe o paciente, então, preenche nova ficha de acompanhamento 

na sua admissão para dar seguimento ao tratamento. 

 
Acompanhamento do caso de TB-MDR após a cura 

 
É preconizado um acompanhamento do caso pelo menos por cinco anos após a cura, 

com o objetivo de detectar precocemente a recidiva. Para cada consulta após a cura, deve ser 

preenchida a ficha de acompanhamento pós-cura de caso de TB-MDR. A periodicidade dessas 

consultas é quadrimestral por dois anos e semestral pelos três anos seguintes. 

 
Recidiva, retorno após abandono e retratamento após falência de TB-MDR 

 
O caso que reinicia o esquema para TB-MDR ou esquemas individualizados segundo 

uma das situações descritas anteriormente são renotificados no sistema e, automaticamente, 

vinculados ao primeiro episódio, recebendo o mesmo número de notificação, acrescido de um 
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dígito, que corresponde ao número de retratamentos para TB-MDR. Por exemplo, se um caso 

abandona o primeiro tratamento para TB-MDR e retorna ao sistema, receberá o mesmo número 

da primeira notificação, acrescido do dígito 2. 

 

Relatórios epidemiológicos e operacionais 
 
 

A partir dos dados registrados na ficha de notificação e nas fichas de acompanhamento 

dos casos validados no sistema são disponibilizados indicadores epidemiológicos na 

apresentação de listagem e gráficos segundo casos confirmados,  prováveis e totais, no âmbito 

nacional, estadual, municipal, por unidades de referência e em períodos selecionados (mês e 

ano inicial e final). 

Os indicadores da TB-MDR que o sistema disponibiliza são: incidência, prevalência, 

proporção de casos novos de TB-MDR entre o total de casos de TB, características 

demográficas, perfil de resistência aos medicamentos, forma clínica e apresentação radiológica, 

HIV/AIDS, comorbidades, tratamentos anteriores para TB, local do provável contágio, 

avaliação de contatos, efeitos colaterais e resultado de tratamento. Além desses itens 

é possível construir outros indicadores mediante a exportação das fichas para um banco Excel®. 

Alguns relatórios operacionais podem ser emitidos mediante seleção de campos do módulo: 

“Pesquisa de casos TB-MDR”. 

 

Gerenciamentos de medicamentos de segunda linha 
 
 

O sistema permite o gerenciamento dos medicamentos de segunda linha, calculando  o 

quantitativo de medicamentos necessários para três meses, mais um mês de reserva para cada 

caso validado. Os casos são agrupados por unidades de referência, que previamente informam 

seu estoque de medicamentos. 

À medida que o estoque de medicamentos de uma unidade de referência vai sendo 

consumido, até restar um quantitativo de medicamentos para um mês, o sistema emite 

automaticamente um pedido de medicamentos, considerando o número de casos em tratamento, 

a posologia dos medicamentos prescritos, o peso do paciente e a fase do tratamento. Esses dados 

necessitam ser informados trimestralmente ao sistema para que não ocorra falta de 

medicamentos. 
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Vigilância da TB-MDR 
 
 

As coordenações do Programa de Controle da Tuberculose nas esferas nacional, 

estaduais e municipais, os laboratórios estaduais e as próprias referências podem, e devem, ter 

acesso ao sistema para tomar ciência dos casos notificados na sua área de atuação e acompanhar 

os seus respectivos indicadores epidemiológicos e operacionais, contribuindo para a vigilância 

dos casos de TB-MDR. Assim atuam como parceiros da gerência do sistema na recuperação de 

informações que porventura não foram informadas pelas unidades de referência. 

 
REFERÊNCIA 

 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
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Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica.  Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_tb.pdf> Acesso 
em: 09 ago.2012. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 
 

(De acordo com a Resolução 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde) 
 
 

Prezado(a) senhor(a): 
 
 

Eu, Luzana Mackevicius Bernardes, doutoranda do Programa "strictu sensu" em 

Saúde Coletiva, da Universidade Católica de Santos, sob a orientação da pesquisadora 

responsável, Profª Dra. Lourdes Conceição Martins, estou desenvolvendo uma pesquisa 

intitulada: Avaliação das metodologias interativas da TS sobre TB no Município de Praia 

Grande. 

O estudo tem finalidades acadêmicas, assim como a divulgação científica de seus 

resultados. A pesquisa tem como objetivo principal: analisar os métodos interativos da TS sobre 

TB no Município de Praia Grande. 

A TS é um programa do Ministério da Saúde que está em processo de expansão em 

todo o território Nacional. Um Núcleo de TS (NT), ou serviço de TS, pode ser caracterizado 

como um serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, com ênfase no caráter educativo de suas 

ações, (tele-educação), ao prover apoio assistencial, por meio das teleconsultorias e/ou 

descentralizando a realização de procedimentos diagnósticos /terapêuticos. 

Este programa tem recebido incentivo do governo federal com o objetivo de apoiar os 

profissionais de saúde para melhorar a qualidade do atendimento, reduzir o encaminhamento 

de pacientes a outros municípios em busca de consultas ou procedimentos.  O instrumento para 

a coleta de dados será composto de duas partes. 

A primeira etapa constará de um questionário estruturado com perguntas objetivas 

sobre o acesso à tele-educação e a teleconsultoria. Na segunda etapa terá um questionário  auto 

aplicável que será realizado antes e após o término do Ensino a Distância sobre TB, (EAD) 

realizado pelos profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família, que será acessado via 

Moodle, como propósito de avaliar o aprendizado sobre TB. A seguir, será aplicado outro 

instrumento com perguntas abertas sobre a análise da implementação da TS, com o propósito 

de conhecer os benefícios e dificuldades na sua implantação no município de Praia Grande. As 

perguntas e respostas do instrumento qualitativo serão gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas e analisadas sob a luz da teoria da análise do conteúdo. Para esta 
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segunda etapa, as entrevistas serão agendadas com os sujeitos da pesquisa com data, local e 

hora combinados previamente e terá a duração máxima de 90 minutos. 

A coleta de informações junto aos participantes será realizada por mim, sob a 

orientação da pesquisadora responsável, Profª Dra. Lourdes Conceição Martins. Há riscos 

mínimos, com possíveis desconfortos e constrangimentos para responder ao questionário. Além 

disso, a pessoa poderá isentar-se de responder a qualquer pergunta, caso sinta algum 

constrangimento, sem prejuízo algum. 

O benefício imediato é colaborar com dados sobre a implantação da TS no Brasil. Sua 

participação é livre e voluntária e sua identidade será mantida em sigilo. Mesmo concordando 

em participar, poderá desistir em qualquer momento do estudo, sem qualquer dano ou prejuízo. 

As pesquisadoras estarão disponíveis para esclarecer dúvidas. Para contatá-las poderá 

ser por meio do endereço eletrônico:luzana.bernardes@terra.com.br, ou com a orientadora Profª 

Dra. Lourdes Conceição Martins no telefone 3205-5555 ramal 1394 e email 

lourdesc@Unisantos.br, ou  na Universidade Católica de Santos, sito à Av.Conselheiro Nébias 

n. 300 com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por meio do mesmo telefone, mas pelo ramal 

1254 para denúncias e/ou reclamações referentes aos aspectos éticos da pesquisa. A participação 

na pesquisa não tem nenhum custo, mas também não receberá benefícios financeiros. Os dados 

colhidos serão utilizados, única e exclusivamente, aos objetivos propostos para o estudo. Esse 

termo é preenchido em duas vias, sendo que uma fica com o pesquisador e outra com o(a) 

senhor(a) para futuras consultas. 

Eu, após ter sido esclarecido pelas pesquisadoras e ter entendido o que está acima 

escrito, ACEITO participar da pesquisa. 

Assinatura do participante da pesquisa:  Data: 

Eu, Luzana Mackevicius Bernardes, pesquisadora, declaro que obtive 

espontaneamente o consentimento deste sujeito de pesquisa (ou de seu representante legal) para 

realizar este estudo. 

Assinatura:  Data: 
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APÊNDICE D - Instrumento de Coleta de Dados dos Profissionais de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Básica? 

A. Caracterização do profissional 

1. Qual a sua idade? 

2.Sexo: M (  ) F ( ) 

3. Qual sua categoria profissional? 

4. Qual o ano de sua graduação? 

5. O Sr. possui residência ou especialização prévia? Se sim, qual? 

6. Há quanto tempo o Sr.  trabalha  como profissional da Atenção   Primária/Atenção 
 
 
7. Há quanto tempo o Sr. trabalha no município de Praia Grande? 

 
 

B. Questões Norteadoras 

1. Fale sobre a ferramenta tele-educação no seu cotidiano de trabalho. 

2. Fale sobre as facilidades e dificuldades para o manejo desta ferramenta. 

3. Qual a sua percepção em relação a Telessaúde e seu impacto na qualificação 

profissional e no atendimento ao usuário do SUS? 

4. O que senhor acredita que poderia ser feito para melhorar esta nova ferramenta? 

5. Houve mudança em seu desempenho profissional, após a utilização da Telessaúde? 

6. Fale sobre o apoio do gestor local quanto a utilização desta ferramenta 

7. Deixe aqui suas críticas e sugestões. 
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APÊNDICE E- Instrumento de Coleta de Dados dos Gestores da Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Básica? 

A. Caracterização do profissional 

1. Qual a sua idade? 

2.Sexo: M (  ) F ( ) 

3. Qual sua categoria profissional? 

4. Qual o ano de sua graduação? 

5. O Sr. possui residência ou especialização prévia? Se sim, qual? 

6. Há quanto tempo o Sr.  trabalha  como profissional da Atenção   Primária/Atenção 
 
 
7. Há quanto tempo o Sr. trabalha no município de Praia Grande? 

 
 

B. Questões Norteadores: 

1. Considerando que a competência para formulação de políticas nacionais de saúde, 

planejamento, normatização, avaliação e controle é da esfera federal, como se dá a implantação 

dessas políticas a nível municipal? 

 

2. O Financiamento das ações e serviços de saúde por meio da 

aplicação/transferências intergovernamentais de recursos públicos arrecadados também é da 

esfera federal. Como se dá esse processo no município? O repasse é suficiente? Quais são os 

obstáculos? 

 

3. A Telessaúde, como política pública de saúde, está inserida em todos os recentes 

documentos que se referem a atenção básica, incluindo a última portaria n. 2.488 de 21 10 2011 

e também em atuais documentos ministeriais específicos da TS (Portarias nº 2.859, de  29 de 

dezembro de 2014, e nº 2.860, de 29 dezembro de 2014), com o propósito de organizar suas 

ações. O último documento publicado em 2015, refere-se aos custeios das ações de 

teleconsultorias e também a integração da Telessaúde aos processos regulatórios. Como o 

senhor vislumbra a inserção dessa nova política no Município? Há estrutura para sua 

implementação? 
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4. Na perspectiva da política de EPS como o senhor insere a tele-educação? É 

possível a utilização desse serviço? 

 

5. De que modo a tele-educação sobre TB, pode ampliar a visibilidade dessa doença 

nos serviços de saúde e para os profissionais de saúde? 



279 
 

 
 
 

APÊNDICE F - Matriz de Análise do Conteúdo das Entrevistas 
dos Profissionais da Saúde 
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Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tele-educação 
como ferramenta 
para a educação 

permanente 

 

O emprego da tele- 
educação como 
estratégia para 
qualificação 
profissional 

Oportunidade  para atualização de novos conhecimentos * * * * * * * * * * * 11 
Esclarecimento de dúvidas * * * * * * * * * * * 11 
Possibilidade de troca de experiências   com outros  profissionais   * *  *  * *   5 
Desenvolvimento da reflexão crítica em relação às informações 
adquiridas 

* * * * * * * * * * * 11 

Fexibilidade na busca das informações * * * * * * * * * * * 11 
Importância no processo de desenvolvimento profissional * * * * * * * * * * * 11 

Atualização em TB 
como necessidade 
dos profissionais de 

saúde 

Reconhecimento por parte dos profissionais sobre as 
deficiências do conhecimento acerca da TB 

*  * * * * * * * * * 10 

Impacto no cotidiano profissional com mudanças de condutas 
após a realização do curso 

*  * * * * * * * * * 10 

 
A qualidade do 

curso como fator 
chave para a 

incorporação da 
tele-educação 

Satisfação dos profissionais em relação ao curso * * * * * * * * * * * 11 
Destaque aos profissionais de saúde que realizaram o  curso * * * * * * * * * * * 11 
Identificação do conteúdo apresentado com as expectativas dos 
profissionais de saúde 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 

Potencializa a disseminação do conhecimento *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 
Acesso aos conteúdos de forma individualizada e interativa *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 

 

Fatores facilitadores 
para a prática da 
tele-educação 

Facilidade de acesso à informação *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 
Evita o deslocamento, rompendo barreiras como distância, 
tempo e custo 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 

Evita ausências do trabalho *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 
 

Fatores 
dificultadores para 
a prática da tele- 

educação 

Falta de recurso tecnológico na unidade *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  11 
Sobreposição de tarefas exercidas pelos profissionais *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  10 
Falta de estrutura para a realização do curso no horário de 
trabalho 

*   *  *  *  *  *  *  *  *  *  10 

Falta de sensibilização do gestor da unidade *   *  *  *   *   *  *  *  8 
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APÊNDICE G - Matriz de Análise do Conteúdo das Entrevistas 
dos Gestores da Atenção Básica à Saúde 



 

 
 

 
 
 

Categoria 
Principal 

 

 
Subcategorias 

 

 
Unidades de Registro 

E
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ad

o 
1 
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nt
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st
ad

o 
2 

 E
nt

re
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st
ad

o 
3 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
4  

 
Total 

        

 
 
 
 
 
 
 

A inserção 
da telessaúde 

como 
política 

pública de 
saúde 

O processo de gestão do 
financiamento para 

implementação de uma 
política pública de saúde 

Financiamento insuficiente * 

 
* 

 
* * 4 

 
Dificuldade para a sustentabilidade da telessaúde * 

 
* 

 
* * 

 
4 

 

 
A organização política e 

estrutural para 
implementação da 

telessaúde 

A importância do papel dos implementadores * 

 
* 

 
* * 4 

A força política para a implementação de novos programas * 

 
* 

 
* * 4 

Infraestrutura física e orçamentária * 

 
* 

 
* * 4 

Rotatividade dos gestores 
  

 
*

  
1 

 

A mudança de paradigmas 
para utilização de uma nova 

ferramenta de trabalho 

 
Barreira Tecnológica 

*
 

 
*

 

 
*

  
3 

 
Inserção da telessaúde nas rotinas / mudança de paradigmas 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
4 

Percepção por parte dos profissionais e gestores sobre a 
importância da telessaúde 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
4 

 


