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RESUMO 

Apesar de ser uma doença potencialmente previsível e curável 
(RODRIGUES et al , 2007), a Tuberculose ainda é um problema de saúde 
pública no Brasil. Em 2003, o controle da tuberculose foi destacado como 
prioridade dentre as políticas públicas de saúde (SANTOS, 2007). No 
Brasil, a TB ocupa lugar de destaque, pois entre as doenças infecciosas 
apresenta-se como a 4ª causa de mortalidade, e a 9ª de internações. Desde 
a implantação do DOTS no país as taxas de cobertura do Tratamento 
Supervisionado (TS) ou Tratamento Diretamente Observado (DOTS) (WHO, 
2001) vêm aumentando, porém sem alcançar a meta preconizada pela 
OMS de 100% de cobertura. A proporção média de DOTS no Brasil é 
apenas de 20%, instigando a necessidade de se avaliar os motivos de sua 
adoção restrita, já que em outros países apresenta impacto positivo no 
controle de TB. Entretanto, o DOTS tem obtido variável e limitado sucesso 
em reduzir as taxas de incidência de TB nos países em desenvolvimento, 
principalmente em grandes metrópoles com elevada desigualdade em 
saúde e/ou com elevada prevalência de infecção pelo HIV. Este estudo é 
um recorte da pesquisa intitulada “Tuberculose: Realidade e imaginário de 
paciente e seus familiares residentes na Região Central de Santos”, sendo 
este um recorte. Considerando a importância da Estratégia DOTS para a 
adesão ao tratamento de tuberculose, optamos por enfocar, neste estudo, 
os Desafios da Estratégia DOTS no tratamento de TB na Região Central de 
Santos. Os objetivos específicos foram: Compreender os desafios da 
equipe de saúde em relação à estratégia DOTS; Avaliar as possíveis 
causas de abandono e descontinuidade do tratamento de paciente de 
tuberculose, apesar da estratégia DOTS; Avaliar a percepção do paciente 
em relação à tuberculose e ao tratamento. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, realizada na UBS referência no centro de Santos. Os sujeitos da 
pesquisa foram os pacientes em tratamento na UBS referência, divididos 
em dois grupos: 1ª grupo: pacientes adultos recém notificados há um mês 
na unidade básica de saúde; 2º grupo: pacientes adultos notificados há seis 
meses, sendo cinco para o primeiro grupo e cinco para o segundo grupo; a 
profissional de saúde de referência da UBS e a coordenadora da SEVIEP. 
Concluiu-se que existem muitos desafios para serem enfrentados no 
tratamento supervisionado na UBS, apesar de o DOTS ser considerado 
estratégia importante no controle da doença e a forma mais eficaz na 
prevenção do abandono e descontinuidade da doença. 

Palavras-chave: Tuberculose, DOTS, desafios da implementação do DOTS. 
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ABSTRACT 

Despite being a curable disease and potentially predictable (RODRIGUES et al, 
2007), TB is still a public health problem in Brazil. In 2003, TB control was 
highlighted as a priority among public health policies (SANTOS, 2007). In Brazil, 
TB is a major concern, because among infectious diseases is presented as the 
fourth leading cause of mortality and 9th cause of hospitalizations. Since the 
implementation of DOTS in the country coverage rates of supervised treatment 
(ST) or Directly Observed Treatment (DOTS) (WHO, 2001) have increased, 
butwithout achieving the goal set by WHO of 100 % coverage. The average 
proportion of DOTS in Brazil is only 20%, prompting the need to assess the 
reasons for its limited adoption, since other countries had a positive impact on 
TB control. However, DOTS has achieved variable and limited success in 
reducing the incidence rates of TB in developing countries, especially in large 
cities with high inequality in health and / or high prevalence of HIV infection. 
This study is part of a research entitled "Tuberculosis: Reality and imagination 
of patients and their families residing in the Central Region of the Saints ", 
which is a snip. Considering the importance of the DOTS strategy for 
tuberculosis treatment adherence, we chose to focus this study, the Challenges 
of the DOTS strategy for TB treatment in the Central Region of Santos. The 

specific objectives were: To understand the challenges of the healthcare team 
in relation to the DOTS strategy, evaluate possible causes of noncompliance 
and discontinuation of the treatment of patients with tuberculosis, despite the 
DOTS strategy, assess the patient's perception in relation to tuberculosis and 
treatment. This is a qualitative study conducted at the UBS reference in 
downtown Santos. The study subjects were patients treated at UBS reference, 
divided into two groups: 1st group: adults recently reported a month ago in the 
basic health unit, Group 2: adult patients reported six months ago, five for the 
first group and five for the second group, the health professional's reference 
UBS and coordinator of SEVIEP. It was concluded that there are many 
challenges to be faced in the supervised treatment in UBS, although the DOTS 
strategy is considered important in controlling the disease and more effective in 
preventing the abandonment and discontinuance of the disease. 

Keywords: Tuberculosis, DOTS, DOTS implementation challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) é uma das doenças transmissíveis mais antigas do 

mundo, afetando o homem desde a pré-história. Existem registros 

arqueológicos da doença entre diversos povos da Antigüidade. Até a metade 

do século XIX, o caráter infecto-contagioso da tuberculose não era 

reconhecido. Atualmente, segundo estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2010), dois bilhões de pessoas, o que corresponde a um terço da 

população mundial, está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo que 

uma de cada dez pessoas infectadas com o bacilo da TB ficará doente durante 

a sua existência. Destes, oito milhões desenvolverão a doença e dois milhões 

morrerão a cada ano. No ano de 2008 foram constatados 9,4 milhões de novos 

casos (sendo 3,4 milhões em pacientes femininas), incluindo 1,4 milhões de 

casos de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS (OMS, 2009). O Brasil 

ocupa o 19º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos 

de tuberculose no mundo, sendo liderado pela Índia, com cerca de dois milhões 

de casos novos por ano (OMS, 2010). 

 

A tuberculose é um problema mundial de saúde pública, e as taxas de 

mortalidade e morbidade continuam a subir (BRUNNER e SUDDARTH, 2005). 

Para visualizarmos a gravidade da doença, segundo dados da OMS, 1,8 

milhões de pessoas morreram de TB no ano de 2008, incluindo 500.000 

pessoas portadoras de AIDS, chegando a marca de 4500 mortes ao dia. A TB 

é mais encontrada nos grandes centros, onde a densidade populacional é alta 

e está freqüentemente associada a indicadores sociais de pobreza, como 

exclusão social, baixo nível educacional e habitacional, desnutrição, 

dificuldades de acesso aos serviços básicos de saúde, alcoolismo e também a 

doença associadas como a co-infecção pelo HIV (VIEIRA, 2008).  

 

Evidencia-se que pessoas com baixa renda, vivendo em aglomerados 

urbanos e em precárias condições de habitação, apresentam maior 

probabilidade de se infectar, adoecer e morrer por causa da doença, fato que 

mostra a influência determinante das condições sócio-econômicas no seu 
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aparecimento e que se revela na maior incidência na Ásia, África e América do 

Sul, enquanto que na Europa, América do Norte e Oceania, o risco de contraí-

la é menor, permanecendo restrita aos bolsões urbanos de miséria e 

aglomeração humana (CARBONE, 2000). A epidemia da Aids e o surgimento 

de focos de tuberculose multirresistente (TBMR) têm mobilizado autoridades da 

área da saúde do mundo todo para a questão da tuberculose no que se refere  

necessidade de se empregar medidas eficazes para seu controle 

(VENDRAMINI et al., 2005). 

 

Inicialmente, a doença era atribuída a diversas causas, como a 

hereditariedade, aos miasmas e a outros determinantes ambientais e sociais. A 

identificação do bacilo de Koch em 1882, como o agente etiológico da 

tuberculose, foi um marco fundamental para o conhecimento da doença. Isto 

permitiu que a florescente pesquisa biomédica iniciasse a busca por vacinas e 

tratamentos medicamentosos. A vacina BCG foi, em 1921, usada pela primeira 

vez em humanos. Anos mais tarde, em 1944, a estreptomicina foi utilizada com 

sucesso no tratamento da TB, sendo o primeiro de uma série de medicamentos 

utilizados na terapêutica anti-TB. Essas descobertas trouxeram renovadas 

possibilidades para prevenção e tratamento da TB. Porém, não se deve 

esquecer que a mortalidade por esta doença na Europa no século XIX era mais 

alta do que é hoje na África. Entretanto, naquele continente, a mortalidade 

começou a declinar de maneira vertiginosa já no final do século XIX, portanto 

muitas décadas antes da existência dos modernos recursos preventivos e 

terapêuticos, possivelmente, em razão das mudanças ocorridas nas condições 

de vida da sua população (ANTUNES, 2000). 

 

Na atualidade, nos países mais desenvolvidos a tuberculose continua 

sendo um problema quase restrito aos imigrantes dos países pobres e outras 

populações marginalizadas (desabrigados, alcoólatras, prisioneiros, e outros) 

(RODRIGUES et al , 2007). No mundo, estima-se em dois bilhões o número de 

pessoas que apresentam infecção tuberculosa latente e que, anualmente, 

ocorram cerca de 8,8 milhões de casos novos (RODRIGUES et al , 2007). 

Os países considerados não desenvolvidos apresentam dificuldades na 

organização de seu processo de urbanização e como resultado ocorre o 
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surgimento de favelas e bolsões de pobreza, que expõem a população a 

inúmeros riscos, dentre os quais se destaca o risco de contrair doenças 

infecciosas e parasitárias que estão intimamente associadas a condições 

precárias de moradia, baixa cobertura de serviços de infraestrutura urbana 

(água, esgoto, coleta de lixo, etc), violência urbana, entre outros (MCMICHAEL, 

2000). 

 

Apesar de ser uma das doenças mais antigas, bem conhecida e há mais 

de meio século vulnerável ao tratamento medicamentoso, a tuberculose 

permanece como um dos principais agravos à saúde a ser enfrentado em 

âmbito global. Contribui para este fato às desigualdades sociais, insuficiência 

de pesquisas visando o desenvolvimento de novos tratamentos e vacinas, 

fluxos migratórios, deficiências do sistema de saúde e alta prevalência dos 

casos de tuberculose multi-drogas resistentes e associados à infecção pelo HIV 

(BARREIRA; GRANGEIRO, 2007).  

 

A tuberculose caracteriza-se por ser uma doença infecciosa que afeta 

principalmente o parênquima pulmonar, podendo ser transmitida para outras 

partes do corpo, inclusive as meninges, rins, ossos e linfonodos. O agente 

infeccioso primário, Mycobacterium tuberculosis, é um bastonete aeróbico, 

ácido - resistente, que cresce lentamente e é sensível ao calor e à luz 

ultravioleta (BRUNNER e SUDDARTH,2005). 

 

O seu modo de disseminação de uma pessoa para outra é por meio da 

transmissão pelo ar. Uma pessoa infectada libera núcleos em gotículas 

(geralmente partículas de um a cinco micrômetros de diâmetros) através da 

conversa, tosse, espirros, riso ou canto. As gotículas maiores depositam-se; as 

gotículas menores permanecem suspensas no ar e são inaladas pela pessoa 

suscetível. Uma pessoa suscetível inala os bacilos das microbactérias e torna-

se infectada. As bactérias são transmitidas através das vias aéreas até os 

alvéolos, onde são depositadas e começam a se multiplicar. Os sinais e 

sintomas da tuberculose pulmonar são insidiosos. Muitos pacientes 

apresentam febre baixa, tosse, sudorese noturna, fadiga e perda de peso. A 

tosse pode não ser produtiva ou pode haver a expectoração de escarro 
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mucopurulento. A hemoptise também pode acontecer. Em geral, os sintomas 

sistêmicos e pulmonares são crônicos e podem ter estado presentes durante 

semanas a meses (BRUNNER e SUDDARTH, 2005). 

 

Diante desse desafio, importantes ações em âmbito internacional 

tentaram impulsionar governos e sociedade civil para ampliar as ações de 

controle da doença nas últimas décadas. Em 1993, a Organização Mundial da 

Saúde declarou o estado de urgência da tuberculose, conclamando governos, 

comunidade científica e sociedade civil a redobrarem seus esforços para o 

controle da doença (BARREIRA; GRANGEIRO, 2007).  

 

No ano de 1994, devido ao aumento da tuberculose em âmbito mundial, 

a OMS lançou a estratégia de controle internacionalmente recomendada, que 

posteriormente recebeu o nome de DOTS (Directly Observed Therapy,Short- 

Course).O DOTS é um conjunto de estratégias político administrativas que 

inclui o tratamento supervisionado, com o objetivo de estimular a adesão ao 

tratamento e reduzir o risco do abandono e da transmissão da doença na 

comunidade. Esta é considerada uma das melhores intervenções em relação 

ao custo benefício (VIEIRA, 2008).  

 

Para que possamos entender a abrangência da metodologia DOTS nos 

dias atuais, dos 57 milhões de casos de notificação de TB em 2008, 36 milhões 

de pessoas foram curadas pela estratégia DOTS (entre os anos de 1995-2008), 

sendo aproximadamente 8 milhões de mortes evitadas através do DOTS 

(OMS, 2009). 

 

Apesar dos avanços obtidos com o DOTS, a TB continuou a avançar. 

Em 2000, ocorreu a Conferência Ministerial sobre Tuberculose e 

Desenvolvimento Social, na qual Ministros de Saúde dos 22 países prioritários, 

além de instituições internacionais envolvidas no controle da tuberculose, 

elaboraram a “Amsterdam Declaration to Stop TB”, que expressa a 

necessidade de expansão e rapidez nas medidas para o controle da doença, 

bem como o aumento de recursos financeiros e políticos para o controle 

mundial, considerando a importância do envolvimento da sociedade, utilização 
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de tecnologia eficaz e acessível para o diagnóstico e incorporação dos serviços 

de Atenção Básica (AB) no atendimento aos pacientes (OMS, 2000). 

 

Também houve em 2000, o encontro de todos os 189 Estados Membros 

das Nações Unidas, na Assembléia do Milênio, onde assumiram como meta 

para o “Desenvolvimento do Milênio” o combate ao HIV/Aids, malária e outras 

doenças, incluindo o compromisso de deter, até 2015, a prevalência e a 

mortalidade relacionadas à tuberculose (BARREIRA; GRANGEIRO, 2007).   

 

Segundo a OMS, em 2005 somente 34% dos pacientes com TB no 

Brasil foram acompanhados com a estratégia do tratamento supervisionado 

(DOTS), estando assim o Brasil em situação bem abaixo de países como: 

África do Sul (99%), Índia (67%) e China (91%). 

 

Ainda nesta perspectiva, organismos mundiais, como a Organização das 

Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o grupo dos 

oito países mais ricos (G8), além da OMS e do Banco Mundial (BIRD), 

lançaram, em 2006, a Stop TB Partnership, nova proposta mundial para o 

controle da tuberculose entre 2006 e 2015, tendo como metas: ampliação do 

DOTS; melhor qualidade e acesso ao diagnóstico e tratamento da doença; 

redução da sua incidência pela metade, até 2015; e estimulo à pesquisa, com o 

desenvolvimento de novas drogas terapêuticas, novas vacinas e novos testes 

de diagnóstico (OMS, 2006). 

 

No que diz respeito à situação epidemiológica da tuberculose nas 

Américas, segundo a Organização Panamericana da Saúde, em 2002, foram 

notificados cerca de 233 mil casos, sendo o Brasil o País com o maior número 

de casos (81.000 casos), seguido do Peru (36.000 casos), México, Colômbia, 

Bolívia, Haiti, além de outros. Apenas o Brasil e o Peru são responsáveis por 

50% do conjunto de casos das Américas (Brasil, 2000). 

 

No Brasil, a estratégia do tratamento diretamente observado (DOTS) tem 

sido implantada em alguns serviços ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

No entanto, a escassez de recursos humanos e financeiros no sistema públicos 
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de saúde representa uma dificuldade operacional em acompanhar os pacientes 

que realizam o tratamento de tuberculose (SOUZA, 2009). 

 

Apesar do fornecimento gratuito de medicamentos antituberculose em 

todo território nacional, pelo SUS, a não adesão e o abandono do tratamento 

são os maiores obstáculos para o controle e a cura da tuberculose. A 

Organização Mundial de Saúde preconiza que os programas de tuberculose 

tenham uma taxa de abandono no tratamento inferior a 5%, sendo o combate 

ao abandono um dos pilares básicos do DOTS (VIEIRA, 2008). 

 

No estado de São Paulo, em 2004, a morbidade e a mortalidade por TB 

aproximava-se da média nacional (41,9 e 2,5/100.000 habitantes, 

respectivamente), e 10 dos seus 647 municípios concentram 53% dos casos 

novos, destacando-se, entre os mais atingidos, os da região metropolitana da 

Baixada Santista, onde Santos é o que apresenta a situação mais preocupante, 

com taxas muito superiores à média estadual (COELHO,2009). 

 

Assim, considerando a magnitude da tuberculose no que se refere a 

adesão ao tratamento, como sendo um problema de saúde pública, e os altos 

índices de tuberculose apresentados na Baixada Santista, o Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em Educação em Saúde Coletiva- NEPEC realizou uma pesquisa 

intitulada “Tuberculose: Realidade e imaginário de paciente e seus familiares 

residentes na Região Central de Santos”. A presente pesquisa é um recorte 

daquele trabalho. Considerando a importância da Estratégia DOTS para a 

adesão ao tratamento de tuberculose, optamos por enfocar, neste estudo, os 

Desafios da Estratégia DOTS no tratamento de TB na Região Central de 

Santos.  
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CAPÍTULO 1- Tuberculose no Brasil 

 

O combate à tuberculose no Brasil caracterizou-se por apresentar 

distintas abordagens públicas na tentativa de controlar e erradicar a doença. 

Durante o século XIX, os serviços de saúde ainda eram muito precários e os 

problemas de higiene e urbanização nas grandes cidades ficavam sob 

responsabilidade de autoridades locais. A saúde pública dava prioridade aos 

interesses econômicos e políticos das classes dominantes. 

 

A partir de 1927, sob o monitoramento da Liga Brasileira Contra a 

Tuberculose, começou a vacinação de recém-nascidos nas maternidades do 

Rio de Janeiro. Em seguida, o Bacilo de Calmette e Guérin (BCG) despertaria 

interesse em outros centros nacionais (ANTUNES, 2000). O tratamento da 

doença era feito com medicamentos pouco eficazes. Algumas descobertas no 

campo científico e assistencial na Europa repercutiram amplamente no Brasil, 

motivando a criação de organizações para o combate da tuberculose.  

 

Embora a BCG forneça proteção clara em crianças quando administrada 

no período neonatal, a proteção conferida contra formas da TB em adultos, 

devido a razões ainda pouco esclarecidas, varia muito entre regiões do planeta. 

Na falta de uma vacina homogeneamente eficaz e tendo em vista que a maior 

fonte de infecção são os indivíduos doentes, o melhor recurso de prevenção 

disponível no sistema de saúde continua sendo a detecção precoce e 

tratamento dos casos. Sem tratamento, ou com tratamento ineficaz, um caso 

pode continuar infeccioso, mantendo a cadeia de transmissão (RODRIGUES et 

al , 2007). 

 

A partir de 1979, o Brasil foi um dos países pioneiros no tratamento da 

tuberculose por meio de um programa de saúde pública utilizando um esquema 

de curta duração de seis meses, chamado Esquema I. Com a alta eficácia do 

Esquema I, tornou-se possível reduzir rapidamente a transmissão e assim 

reduzir a incidência à tuberculose (VIEIRA, 2008). 
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Além da adoção da estratégia de tratamento diretamente observado, o 

governo brasileiro reconheceu a importância de horizontalizar o combate à TB, 

estendendo-o para todos os serviços do SUS. Com isso, visando à integração 

do controle da TB com a atenção básica, incluindo o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) para 

garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento. Além disto, 

enfatiza a necessidade do envolvimento de organizações não governamentais 

(ONG’s) e de parcerias com organismos nacionais (Universidades, Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia) e internacionais de combate à TB. Por 

intermédio destas colaborações e parcerias, o PNCT visa o sinergismo e 

multiplicação do impacto de suas ações de prevenção e controle da TB 

(BRASIL, 2010). 

 

A diminuição do abandono do tratamento é uma meta importante do 

programa do Ministério da Saúde, considerado um dos mais sérios problemas 

para o controle da TB. Isso dar a entender a persistência da fonte de infecção, 

o aumento da mortalidade e das taxas de recidiva, além de facilitar o 

desenvolvimento de cepas de bacilos resistentes (GONVALVES; PENNA, 

2007). 

 

Após um período de euforia nas décadas de 70 e 80, foram verificadas 

altas taxas de cura com o tratamento encurtado anti-TB com isoniazida e 

rifampicina nos ensaios clínicos explanatórios. Isso resultou na ilusão de que a 

TB estivesse sob controle, ocorrendo redução do interesse da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil acerca da tuberculose (KRITSKI et al, 2007). 

 

Em paralelo, mundialmente, observou-se uma queda no compromisso 

político dos gestores e qualidade das ações de controle da TB. Essas ações 

eram caracterizadas por taxas de cura de 60% a 70% do esquema, aumento 

de abandono do tratamento associado à emergência de cepas multirresistentes 

(à isoniazida e rifampicina, MDR), e com resistência extensa (a todas as drogas 

de primeira linha, XDR) (KRITSKI et al, 2007). 
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O tratamento da TB é complexo e demorado, envolvendo o uso de 

várias drogas e tendo de ser continuado mesmo após a recuperação clínica do 

paciente. O abandono ao tratamento é alto e pode levar ao surgimento de 

formas resistentes da M. tuberculosis, impondo-se como obstáculos ao controle 

da doença. A Organização Mundial de Saúde recomendou a implantação do 

tratamento diretamente observado de curta duração, como estratégia para que 

os pacientes tenham tratamento correto e completo. No Brasil, o sucesso do 

Programa Saúde da Família gerou perspectivas de ampliação de acesso ao 

sistema de saúde e de detecção e tratamento mais eficiente de doenças como 

a TB (RODRIGUES et al , 2007). Todavia, em função da estruturação e das 

mudanças do setor de saúde ocorridas naquele período, houve dificuldades 

para sua implantação (SANTOS, 2007).  

 

O tratamento atual da Tuberculose é realizado no nível ambulatorial do 

serviço de saúde mais próximo da residência do paciente. A hospitalização só 

é necessária em situações especiais. Os esquemas terapêuticos são 

padronizados, têm duração de seis meses e são supervisionados (OMS, 2009). 

Já as estratégias para detecção de casos de Tuberculose propostas pelo 

Ministério da Saúde, têm suas ações voltadas na identificação da tosse, dor 

crônica e do diagnóstico baciloscópico dos casos pulmonares que é na verdade 

70 a 80% do total de casos de Tuberculose. Estas ações ampliam a 

capacidade de detecção e tratamento precoce dos casos interrompendo a 

cadeia de transmissão. 

 

No Brasil, com o advento do Plano de Controle da Tuberculose no Brasil, 

que conta com o trabalho dos profissionais de Saúde da Família, houve a  

descentralização para o nível municipal da responsabilidade relacionada à 

implementação de algumas ações da atenção básica à saúde,  incluindo as 

ações que objetivam o diagnóstico e prevenção da tuberculose, contribuindo, 

deste modo, para a expansão das ações de controle desta doença. O referido 

plano destacou a atuação dessas equipes como instrumento para melhorar a 

adesão terapêutica e evitar o abandono do tratamento (SÁ, 2007). 

 



24 
 

A OMS estima 92.000 casos novos a cada ano, tendo o Brasil detectado 

78% desses casos em 2008. Segundo dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan/MS), anualmente notificam-se no Brasil 

aproximadamente 83 mil casos de tuberculose sendo que, destes, 72 mil casos 

são novos. Morrem cerca de 4.800 pessoas de tuberculose no país ao ano 

(BRASIL, 2010).  

 

O Ministério da Saúde lançou, em 1996 o Plano Emergencial para o 

Controle da Tuberculose,  recomendando a implantação da Estratégia do 

Tratamento Diretamente Observado para o controle da Tuberculose no Brasil, 

sendo formalmente oficializado em 1999 por intermédio do Programa Nacional 

de Controle da Tuberculose (PNCT). Esta estratégia continua sendo uma das 

prioridades para que o País atinja a meta de curar 85% dos doentes, 

diminuindo a taxa de abandono a menos de 5%, evitando o surgimento de 

bacilos resistentes e possibilitando um efetivo controle da tuberculose no país 

(BRASIL, 2010). 

 

Apesar de ser uma doença potencialmente previsível e curável 

(RODRIGUES et. al., 2007), a Tuberculose ainda é um problema de saúde 

pública no Brasil. Em 2003, o controle da tuberculose foi destacado como 

prioridade dentre as políticas públicas de saúde (SANTOS, 2007). São 

notificados de 80.000 a 90.000 casos por ano, no Brasil, desde 1980, 

correspondendo à taxa de incidência média de 45,2 casos por 100.000 

habitantes em 2003 (GONVALVES, PENNA, 2007). Como a infecção pelo HIV-

Aids tem efeito imunossupressor e predispõe o indivíduo infectado a 

desenvolver TB, a epidemia de HIV-Aids, entre outras conseqüências, levou ao 

crescimento dos casos de TB em muitos países (RODRIGUES et al , 2007).  

 

No Brasil, a TB ocupa lugar de destaque, pois entre as doenças 

infecciosas apresenta-se como a 4ª causa de mortalidade, e a 9ª de 

internações. Quanto aos gastos provenientes dessas internações, ocupa a 7ª 

posição (SÃO PAULO, 2006). 
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Desde que a OMS declarou em 1993 a TB como estado de emergência 

mundial, o Brasil aderiu ao enfrentamento da doença, lançando em 1996 o 

Plano Emergencial para o Controle da Tuberculose. O principal objetivo desse 

plano era a implementação do tratamento supervisionado para o controle da 

doença nos 230 municípios prioritários que concentravam cerca de 75% dos 

casos estimados para o Brasil (SANTOS,  2007). A escolha dos municípios 

prioritários baseou-se em critérios de magnitude epidemiológica da TB e da 

Aids, tamanho da população e informações operacionais de vigilância dos 

casos (GONVALVES; PENNA, 2007). 

 

A cobertura média de DOTS no Brasil é apenas de 20%, instigando a 

necessidade de se avaliar os motivos de sua adoção restrita, já que em outros 

países apresenta impacto positivo no controle de TB. A adoção desta 

estratégia tem sido recomendada em alguns estudos no Brasil. Entre as 

hipóteses explicativas que devem ser avaliadas ressaltam-se: obstáculos para 

a uniformização e direcionamento da política nacional de implantação, 

utilização e avaliação de DOTS; entraves na operacionalização da estratégia, 

principalmente em grandes municípios; pela capacidade dos gestores; 

dificuldades de recursos para sua implementação. Há que se questionar a 

exequibilidade de DOTS em regiões metropolitanas e rurais, onde há longas 

distâncias e os pacientes não são licenciados do trabalho diariamente para 

receber o tratamento supervisionado. Portanto, as questões relacionadas ao 

paciente também devem ser consideradas ao se pensar em DOTS 

(GONVALVES; PENNA, 2007). 

 

Entretanto, o DOTS tem obtido variável e limitado sucesso em reduzir as 

taxas de incidência de TB nos países em desenvolvimento, principalmente em 

grandes metrópoles com elevada desigualdade em saúde e/ou com elevada 

prevalência de infecção pelo HIV. No Plano Stop-TB/ OMS de controle mundial 

de TB para 2006-2015 nos países em desenvolvimento, entre as estratégias 

adicionais consideradas prioritárias está previsto o aumento da detecção de 

casos de TB nos diferentes cenários socioeconômicos e clínico-

epidemiológicos por meio do fortalecimento do sistema de saúde na atenção 
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básica e em unidades de saúde de maior complexidade, públicas ou privadas, 

associado à mobilização social (SCATENA et al,2009). 

 

O Plano Nacional de Controle da Tuberculose é estruturado em 

componentes distintos destinados a articular as ações de vigilância, prevenção 

e controle da TB com estados e municípios. Para tanto, é necessário que haja 

sustentação político-social para mobilizar os setores políticos para priorizar e 

assegurar a luta anti-TB. O apoio financeiro e a articulação intersetorial 

garantirão a execução das ações e atividades de vigilância e controle da TB, 

permitindo que seja exercido o controle social das ações, evidenciando a 

importância do papel participativo da sociedade civil no controle da TB 

(SANTOS, 2007). 

 

 Ressalta-se ainda o fato de que o PNCT busca, a partir do 

estabelecimento de parcerias com organizações não-governamentais, 

organismos de combate à TB, nacionais e internacionais, ampliar a 

abrangência de suas ações de prevenção e controle da doença (HIJJAR et al., 

2007). Em relação ao tratamento e acompanhamento dos pacientes, o PNCT 

tem como metas tratar corretamente 100% dos casos diagnosticados de TB e 

curar pelo menos 85% desses (SANTOS, 2007). 

 

As principais ações do PNCT estão baseadas na vigilância 

epidemiológica, prevenção e controle de casos. A vigilância tem como objetivo 

detectar precocemente os casos de TB. Isto não pode ser alcançado de forma 

passiva e é fundamental que se estimule a busca ativa dos sintomáticos 

respiratórios, seja na comunidade ou em unidades de saúde, incluindo 

ambulatórios, emergências e hospitais nos grandes centros urbanos e em 

grupos de maior risco, tais como indígenas, albergados, população de rua, 

sistema prisional e portadores do HIV/Aids ( SANTOS,2007). 

 

Para que a busca ativa seja efetiva, o PNCT tem como meta garantir 

todos os insumos necessários para a realização da baciloscopia de escarro de 

todos os sintomáticos respiratórios e cultura de escarro de todos os casos 

suspeitos de TB com baciloscopia negativa. A atenção deve ser redobrada e a 
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cultura de escarro é fundamental nos pacientes infectados pelo HIV e naqueles 

suspeitos de TB multirresistente (TBMR). O oferecimento do teste sorológico 

anti-HIV é obrigatório para todo paciente com diagnóstico confirmado de TB, 

assegurando-lhe o aconselhamento voluntário pré e pós-teste. Assim como a 

busca ativa é ação básica para a detecção de casos entre os sintomáticos 

respiratórios, também será para os contatos intra e extradomiciliares. Reforça-

se que essas ações devem primar pelo acolhimento, atitude que deve 

perpassar toda a equipe (SANTOS, 2007). 

 

Quanto à sustentação político-social, o PNCT promoveu a mobilização e 

sensibilização política dos gestores estaduais e municipais, disseminando a 

importância de reforçar as ações de controle da TB e implantar a estratégia TS-

DOTS nos MP (SANTOS, 2007). 

 

Em 2004 o PNCT, com a assistência técnica da Organização 

Panamericana da Saúde (OPAS), iniciou o processo de elaboração da 

proposta ao Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária. Este 

fundo disponibilizou ao Brasil US$ 27.240.000,00 para investimentos em 11 

regiões metropolitanas de maior número de casos. Este projeto ora iniciado 

terá duração de cinco anos, tendo por objetivos a expansão do TS-DOTS, 

mobilização social, expansão do diagnóstico laboratorial com controle de 

qualidade e da co-infecção TB-HIV (SANTOS, 2007). 

 

No período compreendido entre 2004 a 2007, o governo brasileiro 

alocou 120 milhões de reais para as ações do PNCT. Esses recursos 

representam um aporte significativo, quase o dobro das cifras empregadas na 

última década. Além do montante investido pela União, houve a participação no 

financiamento de ações por parte dos estados e municípios. Seguindo essa 

tendência, é possível que haja um investimento ainda maior nas ações 

planejadas pelo PNCT para o controle da TB (SANTOS, 2007). 

 

O maior desafio do PNCT está na expansão de cobertura de suas 

ações, tendo como base a estratégia TS-DOTS em todos os MP, além da 

diminuição do número de casos de abandono ao tratamento e o incremento da 
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cura. Outros grandes desafios são o oferecimento e realização do teste anti-

HIV para todas as pessoas maiores de 15 anos diagnosticados com TB; 

melhoria do sistema de informação, com vistas ao melhor planejamento das 

ações de vigilância e controle; busca pelo diagnóstico precoce de casos 

estimulando a captação e exames em sintomáticos examinados. O 

enfrentamento dessas prioridades possibilitará o fortalecimento das ações 

visando a redução do número de casos de TB na população geral e grupos 

vulneráveis (SANTOS, 2007). 

 

Em 2005, o Brasil alcançou as metas intermediárias de 73,5% de 

detecção dos casos estimados. Em relação à cura, o país alcançou a taxa de 

69,3%, se forem incluídos todos os casos da coorte, e de 75,4% se 

considerados apenas os casos com a situação de desfecho conhecida. Esta 

diferença se deve ao atraso nas informações de encerramento de casos. Para 

os casos de TB pulmonar bacilífera, a cura foi de 71,3% e 76,7%  para todos os 

casos da coorte e para aqueles com informação de encerramento, 

respectivamente. No período de 1999 a 2005, evidenciou-se a redução do 

coeficiente de incidência de casos de TB, tanto o referente a todas as formas 

de apresentação clínica de TB (5,7%), quanto à forma pulmonar bacilífera 

(4,4%). Caso esta tendência ora observada permaneça, a endemia de TB 

poderá ser conduzida ao controle adequado nesses locais (SANTOS, 2007). 

  

Em fevereiro de 2006, foi assinado o compromisso do Pacto pela Vida 

pelos gestores das três esferas do SUS. Das seis prioridades pactuadas, uma 

delas consiste no fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias, incluindo a TB. A proporção de serviços de saúde que 

implementaram a estratégia TS-DOTS passou de 7% em 2000 para 81% em 

2006 (SANTOS, 2007). 

 

 Atualmente, com a expansão da cobertura dos serviços que utilizam a 

estratégia TS-DOTS, o Brasil passou a pertencer ao grupo de países que 

possuem entre 50% a 90% dos serviços com a estratégia já implantada 

(SANTOS, 2007). 
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Hoje em dia, o Ministério da Saúde tem reafirmado a prioridade nas 

ações contra a TB, mobilizando os gestores do SUS ou repassando recursos 

adicionais aos estados e municípios. O MS tem colocado em prática um plano 

nacional que enfatiza a qualificação dos recursos humanos, a mobilização 

social, a qualidade da rede de laboratórios e o monitoramento e avaliação 

(SANTOS, 2007). 

 

O grande desafio para o SUS é aumentar sua abrangência de cobertura, 

tanto em relação ao número de unidades de serviço, como em relação ao 

número de pacientes sob TS-DOTS em todos os municípios (SANTOS, 2007). 

 

Apesar da potencialidade existente, as 45.960 unidades ambulatoriais do 

SUS voltadas para a assistência básica ainda têm baixa cobertura do PNCT. 

Ressalte-se a importância da implantação das ações de controle da TB 

realizadas em conjunto entre o PNCT e a estratégia sanitária atenção básica 

com as equipes do PSF e o PACS, principalmente nas áreas onde a cobertura 

desta estratégia é mais expressiva, como no Nordeste e Centro-Oeste. Nas 

outras regiões do País, as unidades básicas de saúde tradicionais, com 

demanda espontânea, ainda têm grande importância estratégica e devem ser 

consideradas no contexto para definição das políticas do PNCT (SANTOS, 

2007). 

 

Assim, por meio da construção conjunta de estratégias efetivas e que 

maximizem a contribuição específica de cada um desses segmentos, dentro de 

um contexto esperado de redução das desigualdades sociais, para que as 

metas de controle da TB possam ser alcançadas no Brasil (RODRIGUES et al , 

2007).  

 

A deterioração do serviço público de saúde vem resultando em 

dificuldades de acesso a esses serviços, falha na distribuição de fármacos anti-

tuberculose e recursos humanos treinados para o diagnóstico, notificação e 

acompanhamento do paciente com TB, configurando obstáculos para o 

controle da doença (SCATENA et al,2009). 
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De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo 

(ESP) notifica aproximadamente 21.000 casos de TB por ano, que em números 

absolutos representa o maior contingente de casos do país, contudo o 

coeficiente de incidência da patologia no Estado (43,9 casos por 100.000 

habitantes em 2005), não é o maior do Brasil, situando-se próximo da média 

nacional, que em 2004, foi de 44, 1 por 100.0000 habitantes (SÃO PAULO, 

2006). 

 

A implantação da estratégia DOTS nos municípios, em 1998, 

recomendando, entre outras atividades, o tratamento supervisionado, contribuiu 

para melhora dos índices de cura em São Paulo. Em 2003 o Estado começou a 

oferecer premiação aos municípios que atingissem a meta de cura de 85%, 

com isso verificou-se entre 1998 e 2005 aumento de 14,7% nas taxas de cura, 

de 20% na cobertura do tratamento supervisionado, além de redução  de 58% 

do abandono do tratamento (SÃO PAULO, 2006). 

 

Em 2002, somente na Região Sudeste havia concentração de 48% dos 

casos, sendo que os Estados que mais contribuíram com essa situação foram 

São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, com incidência de 48/100.000 

(22.000 casos) e 99/100.000 (17.000 casos) (Brasil, 2005). 

 

Conforme anteriormente apontado, o coeficiente de incidência, no 

Estado de São Paulo, em 2002, foi o segundo no País, sendo 80% dos casos 

na forma pulmonar. Destes, 60% eram bacilíferos e 43% HIV positivos. Em 

2003, a taxa de cura foi de 76%; de abandono: 10%; de transferência: 5%; 

óbitos: 6% e, sem informação: 3% (São Paulo, 2005). 

 

Embora se tenha constatado melhorias em indicadores específicos, 

ainda existem vários desafios a serem superados para o efetivo controle da TB, 

estando às metas pactuadas pelo governo brasileiro, de redução de incidência, 

tratamento adequado e detecção precoce, ainda por serem alcançadas 

(BARREIRA; GRANGEIRO, 2007). 
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CAPÍTULO 2- Estratégia DOTS  
 

Para a melhoria das condições relacionadas ao controle da TB, a 44a 

Assembléia Mundial da Saúde, que ocorreu em 1991, introduziu e recomendou 

a todos os países a estratégia DOTS (Directly Observed Therapy,Short- 

Course) (DIMECH, 2010).  

 

Em 1993, o programa mundial de combate a Tuberculose declarou a TB 

uma emergência global, promovendo um pacote técnico e gerencial conhecido 

pelo nome de DOTS cujas principais metas são atingir 85% de cura no 

tratamento e 70% de detecção de casos (RIFFINO- NETTO E VILLA, 2006). 
 

A estratégia DOTS surgiu como a mais eficaz conduta disponível em 

nível mundial para o controle da epidemia de Tuberculose sendo composta por 

cinco componentes chaves (WHO, 1999):  

1. Comprometimento governamental para manter o suporte 

financeiro das atividades do programa do controle da TB; 

2. Casos de detecção por baciloscopia entre os pacientes 

sintomáticos, reportando aos sistemas de saúde; 

3. Regime de tratamento padronizado de 6 a 8 meses, para pelos 

menos todos os casos confirmados de baciloscopia  positivo, utilizando a 

metodologia DOTS por pelo menos os dois primeiros meses; 

4. Um suprimento regular e ininterrupto de todos os medicamentos 

essências anti-TB; 

5. Um sistema de informação (documentação) que permite colher os 

dados dos pacientes e alimentem o programa de controle da TB. 

 

O comprometimento governamental para manter o controle da TB é 

essencial para que os outros quatro componentes sejam implementados e 

mantidos. Esse comprometimento deve ser primeiramente traduzido na 

formulação de políticas e depois em recursos financeiros e humanos, suporte 

administrativo necessário para garantir que o controle da TB é uma parte 

essencial do serviço de saúde (WHO, 1999). 
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Uma parte importante do DOTS é a Unidade de Administração Básica, 

usualmente cobrindo uma população de 100.000 a 150.000 – possui equipe e 

recursos para diagnosticar, iniciar o tratamento, colher dados e produzir 

relatórios sobre o progresso do paciente e administrar os remédios. Essa 

Unidade de Administração Básica funciona junto aos serviços de saúde, o que 

é crítico para a completa integração e eficiência dos serviços de controle da TB 

na rede de saúde primária (WHO, 1999). 

 

Outra parte importante do DOTS é a coleta de dados e o sistema de 

relatório usado pelos profissionais de saúde para monitorar o progresso do 

paciente e o desempenho do programa de TB. Esse sistema orientado para 

resultados permite assegurar a qualidade da implementação do programa, 

tratamento e cura dos pacientes com TB. A coleta de dados é parte da 

administração do tratamento da TB e pode ser usada como indicadores do 

acesso e da qualidade do sistema geral de saúde (WHO, 1999). 

 

A estratégia DOTS é definida como uma das prioridades para o controle 

da TB — principalmente, para os 22 países responsáveis por 80% do total de 

casos de TB notificados no mundo — e propõe “a integração do cuidado de 

saúde primária e adaptação contínua de reformas dentro do setor de saúde” 

(WHO, 2002). 

  

Em 2002, as diretrizes do DOTS tiveram seus fundamentos ampliados 

pela OMS sob o foco da TB associada com o HIV e da TB multidrogaresistente 

(WHO, 2002). 

 Estes são: 

•  Compromisso político e aumento dos recursos humanos e 

financeiros: sustentabilidade para fazer e manter o controle da TB como uma 

atividade integral de todo o sistema nacional de saúde; 

•  Garantir acesso à baciloscopia de escarro, com garantia da 

qualidade do exame: devendo ser oferecido entre as pessoas que se 

apresentam ou que são detectadas pelos serviços de saúde por apresentarem 

sintomas de TB (tosse prolongada). Atenção especial é necessária aos 

pacientes HIV positivo e aos grupos de alto risco como presidiários; 
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•  Tratamento padronizado a todos os casos de TB sob condições 

adequadas de manejo de casos, incluindo a observação direta do tratamento; 

•  Fornecimento ininterrupto de medicamentos: com garantia de 

qualidade e bons sistemas de distribuição; 

•  Sistema de registro e de notificação: permitindo a avaliação do 

resultado coletivo e de cada paciente, permitindo também a avaliação do 

desempenho global do programa ; 

•  Identificar no mínimo 70% dos casos bacilíferos estimados e curar 

85% destes são as metas preconizadas pela OMS, a partir das quais se 

estabeleceria o controle da TB. 

 

A estratégia DOTS foi aplicada em 82 países em 2003. Ao final de 2003, 

77% da população mundial vivia em países que dispunham de cobertura da 

estratégia DOTS. Os programas que utilizam o DOTS notificaram 3,7 milhões 

de todos os casos de TB, dos quais 1,8 milhões eram casos novos bacilíferos, 

representando taxa de detecção de 45% (VENDRAMINI et al, 2007). 

 

A OMS em 1999, com o objetivo de explicar e salientar os benefícios da 

política DOTS para o combate a TB publicou um guia, no qual compara os 

tratamentos DOTS e os não DOTS. Segue a seguir, o quadro retirado da 

publicação, com a tradução livre feita pela autora. 

 

Quadro 01-COMO O DOTS SE DIFERE SE OUTROS TRATAMENT OS 

 

 NÃO DOTS DOTS 
 
 

BUSCA DE 
CASOS E 

DIAGNÓSTICO 

Depende de métodos não 
confiáveis, muitas das vezes 
de custo caro: 

 
• Excessivo uso de raio-x; 
• Geralmente o paciente já se 

encontra doente; 
• Diagnósticos sintomáticos, 

detecção sistemática dos 
casos entre os suspeitos de 
Tb. 

Depende de um método 
simples e confiável com 
bom custo x benefício: 
 
• 3 exames de baciloscopia 

para todos os casos 
infecciosos; 

• Uso limitado do raio-x para 
casos específicos; 

• Diagnóstico sintomático 
como um suplemento para 
alguns casos. 
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CATEGORIA DE 
PACIENTES 

PARA 
TRATAMENTO 

 
Geralmente indefinido.  Como 
resultado, o seguinte não fica 
definido: 
 
• Se o paciente possui Tb; 
• Tipo/nível da Tb; 
• Infecciosidade; 
• Tipo de tratamento. 

 
Definido. Garantindo a 
seguinte definição: 
 

• Tipo (pulmonar / extra 
pulmonar); 

• Categoria de tratamento: 
novo ou retratamento 
(falha, retratamento, 
abandono do tratamento, 
crônico). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMENTO 

• Individualizado, geralmente 
não apropriado ou regimes 
inadequados para cada 
paciente; 

• Tratamento não diretamente 
observado e pouco 
aconselhamento ao paciente; 

• Geralmente centralizado, o 
paciente possui pouco 
acesso ao serviço 
especializado de Tb; 

• Sem estrutura, sem 
flexibilidade ou aderência as 
necessidades do paciente. 

• Padronização para cada 
tipo; 

• Tratamento diretamente 
observado por uma 
pessoa treinada;  

• Educação do paciente / 
aconselhamento 

• Drogas devem ser 
tomadas diariamente ou 
3x na semana; 

• Trabalhador do sistema de 
saúde pode administrar o 
tratamento 1 x  semana, 
voluntário treinado nos 
outros dias; 

• Tratamento pode ser 
conduzido em centros 
médicos, na casa do 
paciente ou em centros 
comunitários. 

 
 

PROGRESSO  
ATRAVÉS DA 

CURA 

• Informações do indivíduo 
alguma das vezes disponível, 
mas não utilizado para 
análise; 

• Informação por grupo é na 
maioria dos casos 
indisponível. 

• Informação analisada por 
indivíduo; 

• Dados agregados por 
grupo sempre disponível, 
possibilitado o progresso; 

•  Documentado de forma 
confiável. 

 
 

ACOMPANHA-
MENTO DO 

TRATAMENTO 

• Ou não é feita ou é feito de 
forma não sistemática; 

• Geralmente baseada no raio-
x, aumentando os custos; 

• O maior indicador é a 
fidelidade dos pacientes 
(tipos de drogas tomadas); 

• Geralmente sem dados do 
pacientes, sem possibilidade 
de acompanhamento. 

• Sistematicamente em 
períodos fixos; 

• Baseado na baciloscopia 
de baixo custo; 

• O principal indicador é o 
paciente ; 

• Os dados de moradia do 
paciente é mantida, 
permitindo o 
acompanhamento. 
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RESULTADO 

• Baixo nível de sucesso na 
maioria dos casos; 

• Informação não confiável; 
• Aumento de casos crônicos  

e não curáveis; 
• Aumento das infecções; 
• Aumento da resistência as 

drogas e de casos de droga 
resistente. 

• Alta taxa de mudança de 
casos detectáveis por 
baciloscopia no final da 
fase inicial; 

• Altas taxas de cura; 
• Diminuição da prevalência 

de casos crônicos; 
• Diminuição da 

transmissao por infecção; 
• Prevenção de resistência 

aos medicamentos. 
 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 
 

 
 
 

SUPRIMENTO 
DE REMEDIOS 

• Geralmente irregular, sem 
sistema para garantir a 
correta quantidade, ou o 
exato número de pacientes; 
 

• Qualidade dos remédios é 
questionável em muitas 
circunstâncias. 

• Suprimento confiável para 
todos os casos 
registrados; 

• Planejamento para o 
suprimento de 
medicamentos no próximo 
ano; 

• Altos níveis de estoque; 
• Garantia de 

medicamentos com 
melhor qualidade. 

 
 
 
 

LABORATÓRIO 

• Pode ou não pode produzir 
os resultados acurados ou 
seguir os procedimentos de 
segurança; 

• Os registros laboratoriais 
geralmente não são 
padronizados e a qualidade 
do trabalho altamente 
variável. 

• Práticas sistemáticas, 
padronizada e registradas 
provem resultados 
acurados; 

• Controle de qualidade; 
• Segurança; 
• Treinamento. 

 
 
 
REGISTRO DA 

TB 

• Pode existir. Se isso 
acontecer, será feito em nível 
provincial ou nacional, sendo 
remoto dos pacientes; 

• Informações variáveis do 
paciente. 

• Sempre existente; 
• Progresso individual;  
• Dados consistentes; 
• Monitoramento metódico 

em períodos fixos. 
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ASPECTOS POLÍTICOS 

 
 
 

COMPROMETI-
MENTO 

POLÍTICO 

• Atividades focadas 
principalmente no paciente, 
ignorando os formadores de 
políticas públicas. 

• Suporte financeiro visto 
como um dos pilares da 
política de combate do 
dots; 

• A mobilização social é 
vista como uma das 
principais atividades 

Fonte: What is DOTS? A guide to understanding the WHO – recommended TB Control 
Strategy Known as DOTS, 1999. 

 
 
 
2.1 Experiências DOTS em vários países  

 
 

Em 2000, o Plano STOP TB reuniu em Bangkok, os 22 países com as 

mais altas taxas da doença para discutir a situação dos respectivos Programas 

de Controle da Tuberculose (PCT). Nessa ocasião, ficou bastante claro que os 

principais problemas que obstaculizavam o controle da enfermidade, referiam- 

se à falta de recursos financeiros e humanos, ao gerenciamento dos 

programas, assim como à adesão ao tratamento e a crescente 

multidrogarresistência – MDR - (RUFFINO NETTO, 2002). 

 

Em seguida, por ocasião da Conferência Ministerial sobre Tuberculose e 

Desenvolvimento Sustentável, em Amsterdã (Holanda), foi apresentada a 

“Declaration on STOP TB”, assinada pelos Ministros da Saúde desses mesmos 

22 países. Essa Declaração reiterava o compromisso dos países envolvidos no 

que diz respeito à priorização da luta contra a doença, bem como enfatizava a 

importância de buscar parceiros em Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) para a realização dessa tarefa (RUFFINO NETTO, 2002). 

 

A estratégia DOTS tem sido considerada, nos últimos tempos, como 

uma das mais efetivas ações para o controle da tuberculose. Em 2005, a DOTS 

era adotada em 187 países, com cobertura de cerca de 89% da população 

mundial. Nesse ano, foram notificados 5 milhões de casos de tuberculose 

(casos novos e recidivas) em 199 países, sendo que os programas com DOTS 

notificaram 2,3 milhões de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. No 
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ano anterior, foram registrados 2,1 milhões de casos em tratamento sob DOTS 

(WHO, 2007). 

 

Segundo relatório da OMS, utilizando dados referentes ao ano de 2007, 

um total de 169 países notificaram 5,6 milhões de casos novos, dos quais, 2,6 

milhões (46%) eram casos pulmonares bacilíferos. Destes, 99% (5,5 milhões 

de casos novos e 2,6 milhões de bacilíferos) eram de programas nacionais com 

DOTS. Dentre as regiões da OMS, a Africana (22%), o Sudeste Asiático (36%) 

e a região do Pacífico Ocidental (25%) juntas respondem por 83% dos casos 

notificados e similar proporção de bacilíferos. A taxa de detecção registrada 

ficou em 65% (abaixo da meta que é de no mínimo 70%). O sucesso de 

tratamento atingiu 84,5% em 2007, também pouco abaixo dos 85%. 

 

Assim, em virtude do aumento do número absoluto de casos, a OMS 

passou a incorporar outros elementos a iniciativa para o controle da doença: 

expandir e/ou fortalecer o DOTS com qualidade; implementar ou fortalecer 

atividades de colaboração inter-programáticas com os programas de controle 

da infecção por HIV; reforçar as ações de prevenção e controle da tuberculose 

multirresistente; contribuir para o fortalecimento dos sistemas de saúde; 

solicitar a participação de todos os profissionais da saúde; promover 

instrumentos para que a população conheça a doença e apóie a identificação 

de casos; facilitar e promover o desenvolvimento de estudos que auxiliem no 

controle da tuberculose (WHO, 2007). 

 

Existe uma importante variedade de experiências, na literatura científica, 

que mostram as potencialidades e os limites da estratégia DOTS. Algumas 

foram selecionadas para serem aqui apresentadas. 

 

 

ASIA 

 

A Índia é responsável por cerca de 30% da carga global da TB. Uma em 

cada duas pessoas da população adulta está infectada com a bactéria da 
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tuberculose. Todos os anos, dois milhões de pessoas desenvolvem a 

tuberculose, sendo maior do que em qualquer outro país no mundo. Cerca de 

450.000 morrem anualmente por causa da tuberculose, mais do que o total de 

óbitos por AIDS, a malária e as doenças tropicais combinadas (WHO, 2002). 

 

Lançada em 1993, a estratégia DOTS mostrou uma taxa de sucesso 

impressionante. Uma recente análise do impacto da estratégia verificou que 

80% dos casos foram tratados com sucesso, isso é o dobro do programa de 

tuberculose anterior. As taxas de mortalidade entre os pacientes tratados com 

a estratégia foi de 4%, em comparação com os não- DOTS é  uma taxa de 

mais de sete vezes menor (WHO, 2002). 

 

A estratégia DOTS é financiada principalmente através dos Estados 

Unidos da América com 142 milhões de dólares que vem de empréstimos em 

condições favoráveis pelo Banco Mundial. O tratamento é supervisionado por 

profissionais de saúde, voluntários da comunidade, as parteiras tradicionais e  

religiosos. Os agentes comunitários, monitoram  o tratamento de pacientes com 

acesso limitado a um centro de saúde, já os funcionarios adicionais são 

oferecidos para servir as difíceis áreas montanhosas, tribais e urbanas (WHO, 

2002). 

 

A fim de manter o fornecimento ininterrupto de medicamentos durante 

todo o período de tratamento, cada paciente recebe uma caixa individual desde 

o início que contém o tratamento completo. Isso ajuda a garantir que nenhum 

paciente tenha que parar o tratamento porque as drogas não estão disponíveis, 

mesmo no caso de uma quebra na cadeia de fornecimento de medicamentos 

(WHO, 2002). 

 

A maior expansão do tratamento da TB por meio do DOTS está em 

andamento na Índia. No final de 2000, um em cada quatro pessoas da 

população, serão cobertas pela estratégia, sendo assim, mais de 250 milhões 

de pessoas. Até o final de 2002, espera-se que metade do país estará coberta. 

Por fim, prevê-se que toda a população de mais de um bilhão terá acesso ao 

DOTS (WHO, 2002). 
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Hoje, a Índia oferece o segundo maior programa DOTS no mundo 

depois da China. Mas há ainda um longo caminho a percorrer antes que a 

estratégia DOTS está disponível em todo o país (WHO, 2002). 

 

Na China, encontra-se a maior estratégia DOTS do mundo, que cobre 

mais de 700 milhões de pessoas. Hoje, previne cerca de 50% de todas as 

mortes por tuberculose em áreas cobertas pela estratégia. Uma nova pesquisa, 

com base em dados dos primeiros sete anos de funcionamento do DOTS, 

revelou que a estratégia salva cerca de 30 000 vidas por ano (WHO, 2002). 

 

Historicamente, o progresso da doença foi rápido e dramático em solo 

chinês. Em 1990, a tuberculose foi responsável por um em duas das mortes 

por doenças infecciosas na China. Uma pesquisa nacional constatou que uma 

a seis pessoas de cada mil tiveram algum tipo de tuberculose. Destes, 

aproximadamente 25% eram infecciosas. Muitos pacientes não podiam arcar 

com os custos do tratamento, e com isso, o número de omissão sobre o 

tratamento aumentou quando o paciente já não podia mais pagar o custo das 

drogas. Entre aqueles que iniciaram o tratamento, menos da metade foram 

curados. O restante continuou a espalhar a infecção - cada um com potencial 

para infectar até 15 pessoas por ano. Alguns desenvolveram a forma de 

multirresistente da doença, que são extremamente difíceis de curar e pode 

inflacionar os custos do tratamento em 100 vezes (WHO, 2002). 

 

Atualmente, a estratégia DOTS chinesa é financiada através dos EUA 

pelo Banco Mundial com um empréstimo de 58 milhões dólares e fundos de 

contrapartida do governo chinês, sendo um dos programas mais bem 

sucedidos do DOTS em todo o mundo. Entre os pacientes com tuberculose em 

tratamento, mais de 90% são curados. Nos últimos oito anos, mais de meio 

milhão de casos de TB infecciosos foram tratados com sucesso (WHO, 2002). 

 

Em 1991, após uma revisão do programa nacional de TB na China pela 

OMS e pelo Banco Mundial, o governo lançou uma série de projetos piloto que 

envolveram a utilização da estratégia DOTS. O estudo incluiu pessoas que 
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viviam em áreas urbanas, perto de Pequim, bem como nas zonas rurais na 

província de Hebei.  O tratamento hospitalar era caro e muitas vezes ineficaz, 

sendo por isso descartado. Em seu lugar veio a estratégia DOTS, que era para 

fornecer o tratamento controlado por meio de um coquetel de quatro 

medicamentos de baixo custo. O diagnóstico e o tratamento foram 

disponibilizados de forma gratuita e os  trabalhadores de saúde recebiam um 

bônus para cada caso de tuberculose  identificado e certificado para cada 

paciente a ser curado. O trabalhador de saúde era responsável por armazenar 

os medicamentos e acompanhamento de cada paciente para garantir que eles 

tomassem a dose correcta de medicação na hora certa. Além disso, os 

profissionais de saúde eram responsáveis pela organização do controle 

periódico do escarro em um laboratório para monitorar o progresso da doença 

e verificar a cura (WHO, 2002). 

 

Estimulado pelo sucesso deste projeto piloto, que teve uma taxa de cura 

de 94%, o DOTS foi expandido para 13 das 31 províncias da China em 1992. O 

tratamento atual consiste em seis meses de drogas para ser tomadas sob 

supervisão a cada dia. Nas províncias que não tem a estratégia DOTS, os 

medicamentos são adquiridos localmente, a qualidade das drogas é muitas 

vezes deficiente e os preços inevitavelmente maiores. Há também  o problema 

que alguns pacientes geralmente são obrigados a pagar o custo integral do 

tratamento médico e dos medicamentos. Ainda não está claro como o governo 

da China irá corrigir essas disparidades, pois acredita–se que o futuro é a 

estratégia DOTS com a sua possível extensão a nível nacional (WHO, 2002). 

 

Apesar do enorme sucesso do DOTS no tratamento da tuberculose e na 

prevenção de mortes nas províncias, as necessidades continuam tão grandes 

como em outras províncias. Neste vasto país de 1,2 bilhões de pessoas, a 

tuberculose ainda reivindica mais vidas do que qualquer outra doença 

infecciosa. Mais de 400 milhões de pessoas foram infectadas com o bacilo da 

tuberculose. A cada ano, 1,4 milhões de pessoas desenvolvem tuberculose 

ativa e mais de um quarto de milhão de pessoas morrem por causa dela. Hoje, 

para os milhões de pessoas que permanecem infectados com tuberculose em 

toda a China, o acesso universal ao DOTS está muito atrasado (WHO, 2002). 
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O Nepal é um dos países mais pobres do mundo, quase a metade da 

população de mais de 20 milhões de pessoas estão infectadas com 

tuberculose. Dessas, 90 000 pessoas estão com tuberculose ativa e há 44 000 

novos casos da doença a cada ano (WHO, 2002). 

 

Ainda hoje, após uma rápida expansão no acesso ao DOTS, o Governo 

do Nepal conseguiu evitar milhares de mortes por tuberculose a cada ano. O 

número de pessoas que morrem de tuberculose caiu de 15 000 à 18 000 em 

1994 para hoje esta entre 8.000 e11.000 (WHO, 2002). 

 

Lançado em 1996, a estratégia DOTS tem se expandido para atingir 

75% da população de hoje. As taxas de cura vêm duplicando, passando de 

40% em 1994 para mais de 88% em 1999, com isso o sucesso de tratamento 

foi mantido durante os quatro anos de expansão do programa. Enquanto isso, 

as taxas de detecção de casos, uma outra medida de sucesso, tiveram 

aumento de 30% em 1994 para 67% em 1999, pouco menos da meta da OMS 

de detectar 70% dos casos (WHO, 2002). 

 

Mas o sucesso não foi fácil e os obstáculos remanescentes à estratégia 

DOTS podem ser estendido por todo o país. Grande parte do terreno do Nepal 

é montanhosos e muitas áreas são escassamente povoadas, com isso, a 

distribuição de drogas e o monitoramento do tratamento extremamente difícil. 

Os medicamentos são distribuídos a partir de centrais para os armazéns 

regionais e, em seguida, enviados para o distrito, geralmente em um veículo ou 

de avião. De lá, as drogas têm que ser transportadas por bicicleta ou a pé a 

alguns centros de tratamento. Em algumas áreas, os postos de saúde são 

usados como sub-fornecimento do tratamento para tuberculose como um 

esforço para expandir a cobertura. Os pacientes podem ser tratados lá, só que 

eles têm que ir a um estabelecimento de saúde para controle ocasional de 

escarro e para monitorar o progresso da doença (WHO, 2002). 

 

Outras preocupações incluem um aumento no número de pessoas co-

infectadas com HIV e tuberculose, isso é, quase 2% dos casos de TB e um 



42 
 

aumento na incidência das formas multidroga resistentes da tuberculose, isso 

significa mais de 1 % dos casos (WHO, 2002). 

 

Hoje, os esforços continuam para expandir a cobertura do DOTS para 

toda a população. O objetivo é garantir que a cada 100 000 pessoas no Nepal 

tenham o tratamento DOTS no sistema de atenção primária, apoiado por um 

centro de microscopia para diagnóstico e acompanhamento do tratamento. 

Estima-se que cerca de 60 000 mortes por tuberculose podem ser prevenida 

pela estratégia DOTS no Nepal durante os próximos cinco anos (WHO, 2002). 

 

 

AMÉRICA CENTRAL 

 

A estratégia de tratamento diretamente observado de curta duração na 

Costa Rica no ano de 2001 atingiu a cobertura 100%.  Em 2003, na área que 

tem DOTS alcançou 58,2% com casos novos com baciloscopia positiva  e a 

cura de 25,3%, com óbitos de 5,6% e abandono de 10,1%. Em áreas não-

DOTS, casos curados foram de 34,2%, os que completaram o tratamento foi de 

27,9% , os óbitos foram de 14,6%  e abandono de 22% ( OPAS, 2007). 

 

Cuba é um dos países exemplo na aplicação do DOTS, apresentando 

91% de cura dos casos pulmonares bacilíferos. É o país da América Latina que 

tem maiores possibilidades de passar para a fase eliminatória da TB, pois é 

considerada de baixa prevalência (OPAS, 2000). Desde 2000, houve uma 

redução na taxa de incidência entre 3% e 5%, com taxas abaixo de 10 por 

100.000 habitantes. Em 2005, a taxa foi de 6,5 por 100.000; o grupo 60 anos 

foram os mais afetados. Em crianças menores de 15 anos reduziu a incidência, 

com índices abaixo de 1 por 100.000. Desde 1997 não há casos de 

meningoencefalite (OPAS, 2007). No ano de 2004, apresentou cobertura DOTS 

de 100%. O tratamento é praticamente multidroga zero (0,3%) e o controle 

rigoroso é mantido no estudo de cepas de novos casos tratados no Laboratório 

Nacionais de referência à tuberculose (OPAS, 2007). 
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A tuberculose é endêmica na Nicarágua, mas com tendência a diminuir 

ao longo dos últimos 10 anos. A estratégia DOTS começou a ser aplicada em 

1984, mas em 1988, todas as áreas de saúde do país haviam implementado a 

estratégia. A taxa de incidência da tuberculose em todas as suas formas foi 

reduzida de 88/100.000 habitantes em 1987 para 39 por 100.000 em 2004. 

Entre 2003 e 2004, a detecção de casos diminuiu 2,7%. Em 2005, a taxa de 

cura aumentou de 74% para 82%, a taxa de mortalidade sofreu redução de 6,7 

para 2/100.000 habitantes e o abandono e significativo (OPAS, 2007). 

 

Em 1997, em El Salvador, a estratégia DOTS foi implementada. O 

percentual de acessação do tratamento viu significativa redução entre 1997 e 

2004, de 11,3% para 4,1%. A taxa do sucesso do tratamento é alto, cerca de 

88% superando a meta da OPAS / OMS de 85% em 2005. Durante os últimos 

quatro anos tem aumentado o número médio de pacientes com co-infecção 

HIV/ tuberculose, que passou de 3,6% em 2002 para 8,5% para 2005 

Atualmente tem 100% de cobertura em estabelecimentos da Rede de Saúde, 

Segurança Social e dos centros prisionais (OPAS, 2007). 

 

O Haiti em 1997, lançou um programa NACIONAL CONTRA TB com a 

implementação da estratégia DOTS. Introduzindo um regime de tratamento de 

8 meses, juntamente com um plano Nacional de TB para 2001-2006. O 

percentual das pessoas infectadas com tuberculose e que foram considerados 

curados variou de 62% em 2001 para 70% em 2005. A epidemia do HIV no 

Haiti exacerbou a situação da tuberculose em todo o país, tornando a TB uma 

das doenças oportunistas em pessoas com HIV. As informações 

epidemiológicas disponíveis indicam uma taxa de co-infecção TB/HIV é de 29% 

(OPAS, 2007). 

 

No México, o DOTS foi adotado a partir de 1995. Desde então, a 

implantação e extensão da estratégia é um êxito em virtude de vários fatores: o 

fortalecimento e a intensificação do programa, a consolidação da colaboração 

inter-institucional e a ampliação de projetos de colaboração com instituições 

nacionais e internacionais. Em 2004, a estratégia DOTS é superior a 80% do 

número de casos diagnosticados. A associação da tuberculose com outras 



44 
 

doenças como diabetes, desnutrição, alcoolismo e HIV /AIDS aumentou no 

período 2000-2004 (OPAS, 2007). 

 

Em Honduras, no ano de 1998, realizou-se a implementação da 

estratégia DOTS. Uma considerável proporção dos casos de TB é 

diagnosticada pela atenção secundária e a rede de laboratórios não conta com 

o manual de bacteriologia. A Mortalidade da tuberculose tem vindo a diminuir 

lentamente de 72 por 100.000 em 1993 para 50 por 100.000 em 2004 (54% 

dos casos são homens). No mesmo período, a detecção de sintomas 

respiratórios dobrou. De acordo com o Programa Nacional Controle da 

Tuberculose, a incidência de tuberculose e co-infecção com HIV / AIDS tem 

aumentado desde 1986 (OPAS, 2007). 

 

No Panamá, a estratégia DOTS está sendo implementada 

progressivamente, podendo ser citada a melhoria na triagem e análise de 

sintomas respiratórios de 8.011 pacientes em 2000 subiu para 15.195 em 2005, 

um aumento de detecção de casos novos de tuberculose, que passou de 1.123 

em 2000 (taxa de 39,2 por 100.000 habitantes) para 1.565 em 2005 (taxa de 

48,5 por 100.000). A cobertura DOTS aumentou de 51% em 2000 para 90% 

em 2004, durante o ano de 2005, foram registrados 860 casos positivos, 557 

tiveram alta por cura (64,8%) e 116 completaram o tratamento (OPAS, 2007). 

 

Desde o início da epidemia em 1984 até 2005, a co-infecção HIV / TB 

elevou-se de 1.655 casos, em 2003 sendo associados com 9,6% dos casos de 

AIDS Tuberculose (OPAS, 2007). 

 

 

AMÉRICA DO SUL 

 

Em 2003, na Argentina, o número de paciente com baciloscopia positiva 

era de 78,5%. O percentual de pacientes com baciloscopia positiva que 

recebeu DOTS foi de 57,8%. Em oito províncias a cobertura DOTS foi superior 

a 95% e em quatro provincias a cobertura DOTS tinham menos de 40%, sendo 



45 
 

Buenos Aires uma destas. O progresso em direção às metas da OMS como 

redução da tuberculose continua crescendo (OPAS, 2007). 

 

O Chile está decidido a enfrentar a primeira etapa de eliminação da TB, 

apresentando uma excelente rede de diagnóstico com controle de qualidade e 

uma cobertura de DOTS/TS em quase a totalidade dos casos. A taxa de 

morbilidade por tuberculose em 2001 e 2004 foi semelhante (18,4 por 100.000). 

Durante estes anos, cumpriu com todas as recomendações estabelecidas pela 

OMS para o controle da doença. Porém, apresenta diferenças importantes nas 

taxas de mortalidade e morbidade, segundo os serviços de saúde, devido à 

situação socioeconômica existente nos diferentes estratos populacionais. No 

ano de 2004, teve uma taxa de 11 milhões de habitantes na fase de eliminação 

da doença (OPAS, 2007). 

 

A Bolívia ocupa o terceiro lugar no hemisfério ocidental em tuberculose, 

com cerca de 8.055 novos com baciloscopia positiva, ou 85 por 100.000 

habitantes, de acordo com relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS)- 

TB Global 2009. O DOTS foi implementado pela primeira vez na Bolívia em 

1999, e o progresso tem sido irregular até à data, enquanto a cobertura DOTS 

chegou a 100% em 1999, 2001 e 2003, caiu para 47% em 2006, mas 

aumentou para 100% em 2007. Quando implementada, a estratégia DOTS tem 

sido eficaz. A falta de registro e acompanhamento dos pacientes após o 

tratamento devido aos limitados recursos financeiros nacionais e uma equipe 

treinada tem contribuído para o declínio do DOTS em detecção de casos e 

tratamento (OPAS, 2007). 

 

A TB no Equador em 2004 ocupava o 150 lugar com o número de casos 

de morte (5,0 por 100.000). A cobertura DOTS nas unidades operacionais até 

2005 foi de 100% em Azuay, Pichincha, Guayas, Tungurahua e El Oro e 

Manabi 90%, que em conjunto representam 70% da população-alvo definido 

pelo programa (OPAS, 2007). 

 

Na Colômbia, a incidência de tuberculose em todas as formas foi de 26,2 

por 100.000 habitantes em 2001, 26 em 2002, 28,5 em 2003, 24,8 em 2004 e 
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22,5 em 2005. O grupo etária mais acometida é de 25 a 34 anos. Em 1998, 

começaram a implantar a estratégia DOTS. A cobertura foi de 35% para 2004. 

O percentual de óbitos com tuberculose 1991-2000 foi de 0,7% e o número de 

mortes por tuberculose entre pessoas vivendo com HIV / AIDS 1997-2001 foi 

uma média de 10,8% (OPAS, 2007). 

 

Um dos programas de TB mais bem sucedidos do mundo é o do Peru, 

apresentando evidências de que o uso disseminado do DOTS impede novos 

casos de TB. Através de uma pesquisa que mostrou que o declínio na 

incidência de TB praticamente duplicou entre 1991 e 1999, através da 

implantação da estratégia DOTS, conseguindo prevenir pelo menos 70 000 

casos e óbitos. Se esta tendência continuar, a incidência de TB pode ser 

reduzida pela metade a cada 10 anos no país (WHO, 2002).  

 

O Peru é um dos países com alta carga que tem que cumprir as metas 

da OMS para o controle da TB da taxa de detecção de casos de 70% e as 

taxas de cura de 85%.O país tem uma das maiores taxas de incidência de 

tuberculose nas Américas e está entre os 22 países responsáveis por 80% dos 

novos casos de tuberculose que ocorrem anualmente no mundo. Ele 

representa apenas 3% da população das Américas, mas tem 15% de seus 

casos de TB (WHO, 2002). 

 

Antes de a estratégia DOTS ser lançada no Peru em 1990, apenas 50% 

das pessoas diagnosticadas com tuberculose recebiam o tratamento. E desses, 

apenas metade eram curados. As drogas estavam em falta, sistemas de 

registro inexistente e trabalhadores de saúde sobrecarregados (WHO, 2002). 

 

Hoje, o diagnóstico de TB e o tratamento são fornecidos gratuitamente, o 

financiamento de drogas é sustentável, e o programa se tornou um modelo 

para a formação pessoal de gestão de outros países latino-americanos. O 

tratamento inclui a administração diária inicial de drogas seguida por 

quimioterapia semanal duas vezes. Todas as doses de drogas são observadas 

diretamente para garantir a conformidade (WHO, 2002). 
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Em 1997, toda a população estava coberta pela estratégia DOTS e 

quase 90% dos pacientes estavam sendo curados. Em 1998, estima-se que 

94% dos casos de tuberculose foram detectados. O número de centros de 

saúde que participam no programa subiu de 1.000 em 1991 para mais de 6000 

até 1999, como os esforços para detectar novos casos se intensificaram, o 

número de laboratórios capazes de realizar baciloscopias subiu cerca de 300 

em 1989 para mais de 1000 até 1999. Como os esforços para melhorar o 

diagnóstico foram intensificados, houve um aumento acentuado no número de 

casos notificados entre 1990 e 1993, com isso, o número de novos casos vem 

caindo continuamente (WHO, 2002). 

 

Após uma breve análise da política DOTS nos principais países onde a 

doença se apresenta, é possível observar muitas dificuldades que impedem a 

implementação e extensão das atividades da estratégia DOTS pelos países 

com maior número de casos de TB. Muitas dessas dificuldades estão 

relacionadas com problemas na política, nas deficiências do sistema de saúde 

e na resposta da sociedade para o controle da doença (WHO, 2002). 

 

Os serviços de saúde pública em geral precisam potencializar a 

capacidade para manter e ampliar o DOTS, comprometendo a qualidade na 

detecção e tratamento de casos de TB. O envolvimento da comunidade no 

cuidado da doença centrado no indivíduo necessita ser enfatizados e promover 

a melhora do acesso e da utilização dos serviços de saúde. O 

comprometimento entre os serviços de saúde público e  privada são essenciais 

para assegurar a acessibilidade e a qualidade no diagnóstico e tratamento da 

TB (WHO, 2002). 

 
 
 
 
 
 

2.2 DOTS no Brasil 
 

Na década de 90, em pleno processo de implementação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), ocorreu um agravamento da situação da tuberculose 
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no Brasil. Alguns autores consideram que isto se deve ao fato de que os 

processos de descentralização não foram acompanhados do monitoramento 

dos programas de controle de doenças, especialmente da TB (RUFFINO 

NETTO & SCATENA VILLA, 2006). 

 

Em 1993, como reflexo do cenário mundial, o Ministério da Saúde 

elaborou um Plano Emergencial para o controle da enfermidade que, 

efetivamente, foi implantado apenas em 1996. Este plano tinha como objetivo, 

aumentar a eficiência das ações de controle, através da implementação de 

atividades específicas em 230 municípios prioritários que concentravam 75% 

dos casos estimados (RUFFINO NETTO, 2002). 

 

Em 1998, a imprensa internacional chamava a atenção para a 

calamidade da situação epidemiológica da tuberculose no mundo. Dessa 

forma, o Conselho Nacional de Saúde concluiu que o Plano Emergencial, ainda 

em implementação, requeria ajustes e ampliação, o que demandou, por fim, na 

constatação de que a tuberculose era problema prioritário de saúde pública no 

país. Como resultado, recomendou-se o estabelecimento de estratégias para 

um novo Plano – ocasião em que foi lançado o Plano Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), que produziu duas inovações: a ampliação da DOTS a 

todos os municípios, independentemente se enquadrados em prioritários ou 

não e o repasse de um bônus entre R$ 150,00 e R$ 100,00, para cada caso da 

enfermidade diagnosticado, tratado e curado (RUFFINO NETTO, 2002). Com 

isto, a taxa de cobertura da DOTS, no País, aumentou de 8% em 1998, para 

32% em 2001, tendo-se mantido constante até 2003 (SÃO PAULO, 2005). 

 

No Brasil, a implementação da estratégia DOTS começou a partir de 

1998, por intermédio do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, 

principalmente nos municípios como estratégia inserida no Sistema Único de 

Saúde (RIFFINO NETTO & VILLA, 2006). Diversos problemas foram 

observados em sua implantação, variando segundo as diversas regiões, 

estados, cidades e, até mesmo, de um bairro para outro, em uma mesma 

cidade, o que determinou lentidão em sua adoção. 
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Observou-se também que, em 1998, com a implantação do Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose, que propõe a estratégia DOTS, a taxa de 

abandono começou a declinar, caindo de 14% para 12 % no período de 1998-

2004, podendo também ter contribuído para o aumento no percentual de 

sintomático respiratório (SR), já que um dos cinco pilares da estratégia DOTS 

propõe a detecção de caso através da baciloscopia de escarro. Portanto, a 

tendência da curva de busca de SR declinou o tempo todo e só começa a 

crescer depois da implantação do PNCT (RIFFINO NETTO & VILLA, 2006). 

 

É necessário destacar que em 1998, o Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose definia “a tuberculose como prioridade entre as políticas 

governamentais de saúde, estabelece diretrizes para as ações e fixa metas 

para o alcance de seus objetivos”. Reconhecendo como essenciais para o 

desenvolvimento e sucesso do Programa: a articulação com organismos da 

sociedade, dentre os quais as organizações não governamentais; a detecção e 

o diagnóstico através da baciloscopia em todos os sintomáticos respiratórios e 

contatos; a disponibilidade de tuberculostáticos; a garantia de tratamento 

supervisionado; a vigilância em relação à resistência das drogas; assim como 

um sistema de informação orientado pelas recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 2006).  

 

De modo geral, são escassos os estudos publicados sobre a estratégia 

DOTS no Brasil até dois anos atrás. De fato, nesses estudos, há pouca ênfase 

sobre os aspectos operacionais que se referem às fortalezas e dificuldades da 

implantação da estratégia DOTS em função das peculiaridades locais 

(RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 2006). 

 

O Estado de São Paulo foi o primeiro a seguir a recomendação do 

Ministério da Saúde para a implantação da DOTS. No ano de 1998, a DOTS foi 

introduzida em 36 municípios prioritários, eleitos de acordo com o Plano de 

Ação Emergencial (RUFFINO NETO & SCATENA VILLA, 2006). A cobertura da 

estratégia apresentou aumento de 2% em 1998 para 38%, em 2004. Já no 

Município de São Paulo, aumentou de 7,1%, para 29,3% (SÃO PAULO, 2005). 
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Ainda que com a adoção da DOTS, a taxa de cura no Município de São 

Paulo, em 2004, foi muito baixa: 48,6%; e a taxa de abandono alta: 12,4%. Tais 

taxas encontram-se muito distantes da meta da OMS, mesmo considerando-se 

o ano 2010 como referência, que estabelece taxa de cura para, no mínimo, 

85% dos casos. No entanto, mesmo com a baixa cobertura de DOTS, os 

resultados foram melhores com o DOTS do que com o Tratamento Auto-

administrado. Quando se comparam, respectivamente, ambas as formas de 

tratamento – DOTS e Auto-administrado verifica-se: 

• Considerando-se os casos novos, em relação às taxas de 

cura: 81,1% e 64,5%. Em relação às taxas de abandono: 6,9% e 13%; 

• Considerando-se os bacilíferos, em relação às taxas de 

cura: 80,4% e 66,4%. Em relação às taxas de abandono: 6,9% e 4,2%; 

• Considerando-se os casos em retratamento, em relação às 

taxas de cura: 59,8% e 39,9% de cura. Em relação às taxas de 

abandono: 21,8% e 31,2%; 

• Considerando-se os casos de pacientes co-infectados por 

HIV, em relação às taxas de cura: 53,4% e 40% de cura. Em relação às 

taxas de abandono: 17,5% e 17,4%. (COVISA, 2005). 

 

Ainda considerando-se o Estado de São Paulo, estudos realizados em 

Ribeirão Preto (1997), São José do Rio Preto (1985-2003), Itapevi (2000-2004), 

Jacareí (1998-2003) e em Embu (2000-2004), apontaram que, de modo geral, 

a implantação do DOTS causou impacto positivo nos resultados de cura e 

abandono (RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 2006). 

 

Bertolozzi (2005) estudou a adesão ao tratamento, especificamente sob 

o ponto de vista da implementação da DOTS, na região central do Município de 

São Paulo. A autora identificou que, para a população de estudo, cuja maior 

parcela era de pessoas que apresentavam situações muito precárias de vida, 

sendo principalmente moradores de rua e usuários de albergue, a estratégia se 

revelou como muito positiva, tanto sob o ponto de vista dos pacientes, como 

segundo os depoimentos de profissionais da saúde. Aponta a sua 

potencialidade na adesão ao tratamento, mas principalmente, como tecnologia 
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que possibilitava, para os sujeitos do estudo, uma perspectiva de inclusão 

social. 

 

Em estudo realizado com 22 coordenadores do Programa de Controle 

da Tuberculose do Estado de São Paulo, entre 1998 a 2005, foi identificado 

que a descentralização das ações de dimensão técnico-operacional no âmbito 

da Atenção Básica, para o controle da tuberculose, não apresentou o impacto 

desejado nos Programas de Saúde da Família, dos Municípios estudados, 

como propunha o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (RUFFINO 

NETTO & SCATENA VILLA, 2006). 

  

As Unidades Básicas de Saúde apresentavam taxa de 59% de busca 

ativa de sintomáticos respiratórios e 68,2% de cobertura de DOTS. Já as 

unidades dotadas do Programa de Saúde da Família apresentavam somente 

22,7% em relação à busca ativa de sintomáticos respiratórios e 31,8% de 

cobertura de DOTS (RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 2006).  

 

Segundo os coordenadores entrevistados, isso correu devido à falta de 

recursos materiais, humanos e financeiros, à rotatividade de pessoal, à 

dificuldade de compreensão sobre a estratégia, à necessidade de 

convencimento dos gestores de saúde, assim como em virtude do despreparo 

das equipes locais para desenvolver ações de controle da tuberculose. Esses 

todos foram considerados obstáculos que, os autores consideram, exigem 

atuação permanente e habilidade gerencial e técnica por parte da coordenação 

do Programa de Controle da Tuberculose para a implantação e 

sustentabilidade da estratégia nesses Municípios (RUFFINO NETTO & 

SCATENA VILLA, 2006). 

  

De modo semelhante, no estudo realizado entre 1999 a 2003, com 8 

coordenadores do Programa de Controle da Tuberculose de João Pessoa, 

Bayeux, Santa Rita, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, municípios do 

Estado da Paraíba, todos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde em 

relação ao controle da tuberculose, verificou-se que, após a implantação da 

DOTS, de maneira geral, ocorreu diminuição do percentual de abandono. 



52 
 

Simultaneamente, ocorreu elevação nos percentuais de cura, coincidindo com 

a reorganização da Atenção Básica, dada a expansão do Programa de Saúde 

da Família (RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 2006). 

 

Gomes e Ruffino Neto, entre 1998 e 2001, realizaram avaliação 

epidemiológica da implantação do DOTS em 27 municípios prioritários dos 

Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Distrito 

Federal. Os autores concluíram que, dos pacientes sob DOTS, 84,5% tiveram 

alta por cura; 1,6% abandonaram; 1,6% foram a óbito; tendo sido verificada 

ausência de registro de falência do tratamento (RUFFINO NETTO & SCATENA 

VILLA, 2006). 

 

Outro estudo, sobre o impacto da implantação da DOTS, foi realizado no 

Município de Recife-PE, entre 1995 a 2003, com profissionais da saúde que 

atuavam na gerência e assistência do Programa de Controle da Tuberculose, 

identificando-se redução no percentual de cura, especificamente no período de 

1999 a 2003. O percentual de abandono manteve-se acima de 10% 

(considerando-se o período de 1995 a 2003), mas houve aumento do 

percentual de detecção de casos, ainda que não se apresente 

quantitativamente esse indicador (RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 

2006). 

 

De qualquer forma, parece não haver dúvidas de que a DOTS têm 

provocado impacto positivo nos indicadores do tratamento da tuberculose, o 

que é motivo de defesa da estratégia por parte de pesquisadores, 

trabalhadores da saúde, assim como organizações nacionais e internacionais 

(BERTOLOZZI, 2005). 

  

A coincidência da implantação do DOTS com a reorganização 

desencadeada pela instauração do Modelo de Atenção Básica, a expansão do 

Programa de Saúde da Família, e a descentralização das ações de controle da 

tuberculose, causou impacto negativo nos indicadores epidemiológicos sobre a 

tuberculose. Os problemas levantados pelo estudo que podem justificar tais 

achados apontam: dificuldades das equipes de profissionais de saúde para a 
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incorporação das responsabilidades locais para o controle da tuberculose; 

dificuldade operacional para a realização da baciloscopia, quanto aos pontos 

de coleta e período de tempo para a liberação de resultados de exames; a 

observação assistemática dos esquemas terapêuticos; a deficiência no uso dos 

impressos de acompanhamento da tomada de medicação supervisionada, 

entre outros (RUFFINO NETTO & SCATENA VILLA, 2006). 
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CAPÍTULO 3- A PESQUISA 

 

Os procedimentos metodológicos para a captura do objeto investigado 

nesse estudo são inerentes a uma proposta teórica-metodológica, a partir da 

qual se destacam as relações indivíduo e sociedade, sujeito e objeto, 

aspirações, crenças e valores, estruturas e significados, tomados na totalidade 

do processo histórico da sociedade, o qual é determinante do conjunto das 

relações sociais que por ele perpassam. Assim, a pesquisa qualitativa será 

utilizada para a aproximação com fenômeno a ser estudado. 

 

Segundo MINAYO, a pesquisa qualitativa, além de privilegiar os sujeitos 

sociais em suas relações, não desconsiderando nenhuma informação ou dado 

que possua potencial explicativo, até mesmo quando essa informação é ímpar 

(não – reincidente), procura compreender as diferenças e semelhanças, 

através de utilizar um conjunto diversificado de informantes. A autora afirma, 

ainda, que o grupo escolhido tem que conter o conjunto de informação e 

experiências que se deseja conhecer: “a amostragem tem que abranger todos 

os atores que compõem o programa [de saúde, no caso do exemplo da autora], 

com ênfase no grupo social mais relevante para a investigação” (2000, p.103). 

 

A metodologia aplicada em qualquer investigação é resultado de uma 

reflexão sobre possíveis caminhos a serem seguidos nos diversos momentos, 

tanto de sua elaboração como de sua realização, sustentando não por normas, 

mas pela ação do pesquisador sobre a realidade (QUEIROZ, 1991). 

 

A natureza descritiva da pesquisa proposta pretende conhecer os 

desafios da Estratégia DOTS e indica uma investigação qualitativa, 

fundamentada em dados coletados através de interações sociais analisadas e 

interpretada a partir de um referencial teórico determinado. 

 

É um desafio para a epidemiologia elucidar a complexidade das relações 

entre ambiente e organismos patogênicos. Acreditamos que a metodologia 

apenas quantitativa tem sido insuficiente, até pelo esgotamento de questões do 
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tipo “quanto?”, “onde?”, “qual?”, que, apesar de quantificar, hierarquizar e 

associar, nem sempre esclarecem o processo satisfatoriamente sob os ângulos 

culturais e socioeconômicos. Querendo ou não, surgem questões de outra 

natureza, do tipo “por quê?”, “como?”, “qual o desafio?”, que são objetos da 

metodologia qualitativa, a qual busca profundidade, visão holística, significados 

e sentidos. Pode até ser que muitas questões ligadas à patogenicidade da 

tuberculose encontrem suas respostas no referencial quantitativo; contudo, o 

entendimento da dinâmica da doença não poderá basear-se somente nesse 

tipo de método. Assim, a abordagem qualitativa justifica-se pela complexidade 

do objeto e suas particularidades. Em RICHARDSON: 

 
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 
uma compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar de produção 
de medidas quantitativas de características ou comportamentos 
(1999, p. 90). 

 

Nas pesquisas qualitativas parte-se do reconhecimento da singularidade 

do sujeito e, por conseqüência, a importância de se conhecer a sua experiência 

social e não apenas as suas circunstâncias de vida. É, pois, em direção da 

captura da experiência social que as pesquisas qualitativas se valem da fonte 

oral, na busca dos significados de vivências para os sujeitos que os esforços 

do pesquisador deve se concentrar, buscando apreender a forma como eles 

são atribuídos (MARTINELLI, 1999). 

 

Portanto, o mais importante não é o grande número de sujeitos que vão 

oferecer informações, mas o aprofundamento do conhecimento em relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, entre o sujeito e o objeto, entre o 

mundo objeto e a subjetividade do sujeito. 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa para conhecer os desafios da 

Estratégia DOTS no enfrentamento da Tuberculose na Região Central de 

Santos. É de natureza descritiva porque intenta descrever as características de 

determinado grupo social ou fenômeno, assim como conhecer suas opiniões, 

crenças e atitudes (GIL, 1995). A coleta de dados neste tipo de investigação 
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consiste na busca sistemática de informações consideradas importantes para a 

compreensão e explicação do fenômeno estudado. 

 

3.1 OBJETIVOS 

• Geral  

♦ Compreender os desafios da Estratégia DOTS no tratamento 

da Tuberculose na Região Central de Santos. 

 

 

• Específicos  

♦ Compreender os desafios da equipe de saúde em relação à 

estratégia DOTS; 

♦ Avaliar as possíveis causas de abandono e descontinuidade 

do tratamento de paciente de tuberculose, apesar da 

estratégia DOTS; 

♦  Avaliar a percepção do paciente a relação tuberculose e ao 

tratamento. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Considerando os aspectos éticos que permeiam os trabalhos com seres 

humanos, foram levados em consideração os seguintes aspectos para a 

implementação da pesquisa, contemplando as determinações da Resolução n0. 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde: autorizado e divulgação das 

informações obtidas no trabalho, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TECLE (Apêndice I); explicação dos objetivos, da contribuição do 

estudo e de sua relevância social, como também a garantia da possibilidade de 

afastamento voluntário dos participantes. Este trabalho foi previamente 

encaminhado e analisado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNISANTOS e 

da Prefeitura Municipal de Santos. 
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 A partir dos registros da SEVIEP- Seção de Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos, é que foram obtidos os dados 

numéricos de pacientes com tuberculose pulmonar em tratamento na cidade de 

Santos, onde a Região Central era a que possuía maior número de casos. 

  

Os critérios de inclusão deste estudo foram: pacientes em tratamento na 

UBS referência, divididos em dois grupos: 1ª grupo: pacientes adultos 

notificados há um mês na unidade básica de saúde do centro; 2º grupo: 

pacientes adultos notificados há seis meses. Sendo cinco para o primeiro grupo 

e cinco para o segundo grupo.  

  

Os critérios de exclusão dos sujeitos foram: menores de 18 anos; 

pacientes que apresentem doenças associadas como DST/AIDS; portadores 

de transtornos mentais e gestantes. 

  

A pesquisa de campo realizou-se na Unidade Básica de referência do 

Centro, após autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Santos. A 

escolha dos pacientes na UBS ocorreu dentro dos critérios de inclusão e 

exclusão. 

  

Os pacientes foram selecionados e abordados nas seguintes formas: 

foram analisados os prontuários dos sujeitos para fazer a divisão do grupo e a 

abordagem foi feita quando eles foram à Unidade Básica tomar a medicação, 

ocasião em que foram informados sobre a pesquisa e convidados a participar 

da mesma.  Concordando em participar assinaram o TECLE.    

 

A coleta de dados foi obtida por meio de entrevista semi-estruturada, 

utilizando-se, para isso, um roteiro com questões norteadoras conforme modelo 

(Apêndice 2). Na primeira parte foram coletados os dados de identificação do 

entrevistado, e na segunda, as questões da entrevista que abordam sobre a 

doença, o tratamento e o que eles pensam sobre a tuberculose. 

 

A entrevista é uma forma privilegiada de interação social, através da 

contribuição individual do entrevistado é possível conseguir uma representação 
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da realidade de determinados grupos, opiniões, maneiras de atuar, condutas, 

razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 

comportamentos (MINAYO, 2000). 

 

A entrevista semi-estruturada permite ao entrevistador uma participação 

ativa, pois apesar do roteiro, a técnica é flexível, podendo-se realizar perguntas 

adicionais para uma melhor compreensão do contexto. 

 

Segundo Minayo (2000), o que torna a entrevista instrumento 

privilegiado de coleta de informações 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. 

 

As entrevistas foram todas realizadas, de dez de março de 2011 a seis 

de abril de 2011, individualmente, gravadas, transcritas, conferidas e editadas 

na fase de pré-análise. Na UBS de referência, na época da pesquisa, só 

existiam oito pacientes em tratamento, atendendo aos critérios estabelecidos. 

Destes, um era morador de rua e abandonou o tratamento. Portanto foram 

entrevistados 07 pacientes. Também foi entrevistada a auxiliar de enfermagem 

responsável pelos pacientes com Tuberculose nesta UBS. A coordenadora da 

SEVIEP também foi entrevistada, com a duração média de trinta minutos cada 

uma, com tempo mínimo de vinte minutos e máximo de uma hora. 

 

Vale destacar que o mesmo instrumento (Apêndice 2) foi utilizado para 

todos os participantes do estudo, com especificações diferentes para os 

pacientes, para a auxiliar de enfermagem e para a coordenadora do SEVIEP. 

 

Também se fez uso de um caderno de campo para anotações 

descritivas e reflexivas sobre informações que o entrevistado forneceu, antes 

ou após a da entrevista gravada. 
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3.3 O CENÁRIO DA PESQUISA: A CIDADE DE SANTOS 

 

Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, portanto histórica, 

mas também cosmopolita, portuária e ecológica. Seu povoamento começou por 

volta de 1540 e o passado deixou legados preciosos em casarões, museus e 

igrejas, destacando-se a Bolsa Oficial do Café, marco da riqueza da cidade. 

   

Santos abriga o maior complexo portuário da América Latina, construído 

no início do século XX, fase de grande progresso como escoadouro de café. 

 

Elevada a Vila em 1545, Santos tem sua origem relacionada com a 

chegada dos primeiros colonizadores portugueses ao Brasil, na expedição de 

Martim Afonso de Souza. Este veio distribuir, entre os fidalgos que o 

acompanhavam, as terras ao redor da Ilha de São Vicente. Dentre eles estava 

Brás Cubas oficialmente fundador de Santos. 

 

Do povoado partiram muitas bandeiras, que penetraram no interior do 

território brasileiro, em busca de riquezas. Em nosso porto também 

desembarcaram, no início deste século, novos colonizadores: os imigrantes, 

oriundos de diversas partes do mundo. 

 

Segundo o IBGE, a cidade de Santos tinha em 2010, uma população de 

419.400 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 281,056 km2 e uma 

densidade demográfica de 1.492,23 hab/km2. 

 

Em termos de saúde, ainda de acordo com o IBGE, em dados de 2009, 

possui 174 estabelecimentos de saúde, dos quais 70 são públicos. Destes três 

são estabelecimentos públicos estaduais e 67 estabelecimentos públicos 

municipais e os outros 104 são estabelecimentos privados. 

 

Apresenta, segundo o IBGE em 2008, um PIB per capita de R$ 

58.954,12 sendo como suas principais atividades econômicas: comércio, 
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serviços, transporte (presença do Porto de Santos), possui um índice de 

pobreza de 4,55% e um índice de Gini de 0,47. 

 

Em relação à tuberculose em Santos, podemos falar que em 2009, 

dados da SEVIEP, houve 12 óbitos por TB, sendo que não houve nenhuma 

ocorrência na área Central de Santos. 

 

3.4 PERFIL E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS (Pacientes ) 

 

Embora sem preocupação de analisar estaticamente os dados, tendo em 

vista tratar-se de um estudo qualitativo, a seguir descrevemos os dados obtidos 

da análise em relação aos sujeitos. 

 

Gênero 

Nossa amostra foi composta por três homens e quatro mulheres. 

 

 

 
Gráfico 01- Gênero dos sujeitos. 

  

 

 

Homens

Mulheres
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Escolaridade 

 

Quanto à escolaridade: duas têm o ensino fundamental completo, uma 

tem ensino fundamental incompleto, uma tem o médio completo; já dentre os 

homens, um tem o ensino fundamental incompleto, um o ensino fundamental 

completo e o outro tem o médio incompleto. 

 

 
Gráfico 02- Escolaridade dos sujeitos. 
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Renda per Capita 

 

A renda média entre os sujeitos da pesquisa e com seus familiares. 

 

 
Gráfico 03- Renda familiar per capita dos sujeitos. 

 

 

 

Faixa Etária  

 

Foi em média de 32,8 anos entre os homens e mulheres, sendo a 

distribuição por faixa etária e sexo expressa na tabela a seguir.  

 

Sexo 18 à 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 

Mulheres 3 0 0 1 

Homens 0 1 2 0 

Quadro 02- Distribuição da faixa etária. 
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Ocupação 

 

Duas entrevistadas declararam-se como donas de casa, uma era 

manicure, um ajudante de pedreiro, um ensacador, um autônomo e um não 

declarou sua ocupação. 

 

 
Gráfico 04- Ocupação dos sujeitos. 
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Composição Familiar 

 

Cada núcleo familiar é composto em média por 3,2 sujeitos, distribuído 

conforme o gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 05- Composição familiar. 

 

Para preservar a identidade dos sujeitos entrevistados, omitimos seus 

nomes reais neste texto e optamos por denominá-los pelo nome dos 

esquadrões da Força Aérea Brasileira. Para os profissionais de saúde, 

adotamos o mesmo critério, sendo diferenciado por P.P. para a auxiliar de 

enfermagem e  A.S. para coordenadora da SEVIEP. 

 

 

Código do sujeito Gênero 

Arara Mulher 

Caraja Mulher 

Corsário Homem 

Falcão Homem 

Guará Homem 

Onça Mulher 

Rumba Mulher 

1

2

3

5

6
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Profissionais de Saúde 

P.P. Cascavel Mulher 

A.S. Coringa Mulher 

Quadro 03- Código dos sujeitos com gênero. 

 

3.5 OS SUJEITOS EM PARTICULAR 

 

Rumba:  sexo feminino, 18 anos, nascida em Santos, complentou o 

Ensino Fundamental, está desempregada, mora com a mãe e uma irmã, a 

renda familiar é de 600,00 reais. Ninguém da sua família nunca teve 

tuberculose, mas sua mãe é agente comunitária. Foi diagnosticada em janeiro 

de 2011, com tuberculose pulmonar e está na fase do esquema 2, com isso, 

fazendo parte do primeiro grupo de sujeitos da pesquisa. 

 

Caraja:  sexo feminino, 21 anos, nascida em Santos, completou o Ensino 

Médio, dona de casa, mora com os pais, duas irmãs e o seu filho, o qual está 

fazendo tratamento de profilaxia da doença. Na sua família seu pai e seu irmão 

já fizeram tratamento para tuberculose. Ela se encontra no ultimo mês do 

tratamento. Aguardando o resultado do raio- X.   

 

Guará:  sexo masculino, 35 anos, nasceu em Ituitaba em Minas Gerais, 

possui Ensino Fundamental Incompleto, sua ocupação é de ajudante de 

pedreiro, mora sozinho, não tem familiar morando em Santos, sua renda é de 

800,00 reais. Seu diagnóstico foi em outubro de 2010, hoje se encontra no 

sexto mês de tratamento. 

 

Falcão:  sexo masculino, 42 anos, nascido em Catanduva no Paraná, 

completou o Ensino Fundamental, sua ocupação é de Ensacador, mora 

sozinho, tem uma renda aproximadamente de 2.000,00 reais. Ele está em 

retratamento que começou em fevereiro de 2011. 

 

Corsário:  sexo masculino, 37 anos, nasceu em Santos, estudou até o 

Ensino Médio. É autônomo, mora com sua mãe, esposa e dois filhos, a renda 
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familiar é aproximadamente de 1.300,00 reais. Ele está em retratamento. 

Começou o tratamento no final de fevereiro de 2008 e quando foi no mês de 

março de 2008 o seu tratamento foi dado como abandono, mas quando foi em 

março de 2009 ele apareceu novamente na UBS e começou o retratamento, só 

que depois de quatro dias do retratamento não apareceu. Mais quando foi em 

dezembro do mesmo ano voltou a fazer o tratamento e sumiu de novo. Agora, 

no em fevereiro de 2011, voltou a fazer o tratamento e está comparecendo na 

UBS para tomar os remédios. 

 

Arara:  sexo feminino, 53 anos, nasceu em Santos, não completou o 

Ensino Fundamental, sua profissão é de Manicure, mas no momento está 

desempregada. Ela já teve tuberculose há dez anos e relatou que fez o 

tratamento na cadeia. Hoje, tem tuberculose e diabetes. Mora com o marido, o 

qual se encontra preso. Ela está sem nenhuma renda. Foi diagnosticada 

novamente em agosto de 2010 e encontra-se no sexto mês de tratamento. 

 

Onça:  sexo feminino, 24 anos, nasceu em Santos, completou o Ensino 

Fundamental, dona de casa, mora com o marido e três filhos, a renda familiar é 

de 600,00 reais. Tem histórico na família de que a mãe e três tias tiveram 

tuberculose. Foi diagnosticada em janeiro de 2011. 

 

Profissionais de Saúde 

 

P.P Cascavel:  sexo feminino, 50 anos, nascida em Santos, possui o 

ensino médio completo, trabalha há 20 anos na UBS, sua carga horária é de 40 

horas semanais, atende os pacientes de TB pela manhã e a Tarde. 

 

A.S Coringa:  sexo feminino, 58 anos, nascida em São Paulo, veio morar 

em Santos quando tinha 13 anos, possui superior completo, está há 15 anos no 

mesmo cargo. Trabalha 8 horas por dia, manhã e tarde, mas nunca pegou 

tuberculose. 
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CAPÍTULO 4- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados coletados foram organizados para proceder-se sua análise e 

interpretação articulando os eixos referenciais que emergiram da realidade 

investigada para, neste movimento, chegar-se à compreensão e explicação do 

fenômeno estudado. 

 

Os resultados foram analisados a partir dos seguintes eixos referenciais: 

acesso do paciente à informação sobre diagnóstico e tratamento da TB, e, em 

decorrência deste, percepção do paciente a respeito da TB, destacando-se os 

desafios da efetividade da Estratégia DOTS 

 

4.1. ACESSO DO PACIENTE À INFORMAÇÃO SOBRE 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA TB 

 

No presente estudo constatou-se que o acesso dos sujeitos ao 

diagnóstico de TB é insuficiente se comparado aos parâmetros estabelecidos 

pela Organização Mundial de Saúde e ratificados pelo Ministério da Saúde e, 

considerando as características da população estudada, pode-se afirmar que 

existe deficiência do serviço em relação à qualidade das informações no 

atendimento destes pacientes. 

 

A tuberculose, doença causada pelo M.tuberculosis pode acometer uma 

série de órgãos ou sistemas. A apresentação da TB na forma pulmonar, além 

de ser a mais freqüente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois 

é a forma pulmonar, especialmente bacilífera, a responsável pela manutenção 

da cadeia da doença (BRASIL, 2010). 

 

O tratamento dos bacilíferos é a atividade prioritária de controle da 

tuberculose, uma vez que permite interromper a cadeia de transmissão. É por 

esse motivo, que toda a estrutura de tratamento da TB é baseada em 

interromper o ciclo de transmissão da doença, que se caracteriza por 
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necessitar de um tratamento longo, exigindo do paciente, que tome a 

medicação necessária por um período mínimo de seis meses. 

 

Compete aos serviços de saúde prover os meios necessários para 

garantir que toda a pessoa com diagnóstico de tuberculose venha a ser, sem 

atraso, adequadamente tratada. A condição básica para o êxito do tratamento é 

a associação de medicamentos adequada, as doses corretas e o uso por 

tempo suficiente, evitando a persistência bacteriana e o desenvolvimento de 

resistência aos medicamentos, assegurando assim a cura do paciente. A esses 

princípios soma-se o DOTS como estratégia fundamental para o sucesso 

(BRASIL, 2010). 

 

Além disso, faz-se necessário o acolhimento ao paciente, onde se 

constrói uma relação entre o profissional de saúde e o paciente, com a escuta 

qualificada para desvelar as necessidades dos que buscam as unidades de 

saúde para uma produção do cuidado com responsabilidade, solidariedade e 

compromisso. Outro aspecto é a prestação da informação adequada ao 

paciente sobre a sua doença, a duração do seu tratamento prescrito, a 

importância da regularidade no uso dos medicamentos, as graves 

conseqüências advindas da interrupção ou do abandono do tratamento são 

fundamentais para o sucesso do tratamento (BRASIL, 2010). 

 

“Eu não recebi direto ... eu fui num médico ele errou o 

diagnóstico ele disse ... que era ... pneumonia e isso 

mascarou os sintomas porque comecei a tomar 

antibiótico e não senti os sintomas da 

tuberculose.”(Rumba) 

“La ninguém sabia o que eu tinha, nem eu sabia, ... ai foi 

que eu fui fazendo os exames, ai.... depois me contaram 

que eu tava com tuberculose.” (Falcão) 

“Pela médica.” (Arara) 

“os médicos não sabiam o que eu tinha, ai eu comecei 

emagrecer perdi 13kg ... a vomitar, febre todos os dias, ai 



69 
 

La ninguém descobria... fui encaminhada para unidade 

básica e o médico pediu a chapa e só depois de 3 dias 

começou o tratamento.” (Onça) 

“A policlínica ...” (Caraja) 

 

Na Unidade Básica de Saúde de referência, onde a pesquisa foi 

realizada a profissional de saúde afirmou que é ela quem dá o diagnóstico e 

explica o tratamento, quando, a princípio, este esclarecimento deveria ser feito 

pelo médico responsável.    

 

“É quando vem BK positivo, é geralmente eu mesma, é 

dou a notificação, né. Ai explico a forma de tratamento, a 

adesão ao tratamento, ai já encaminho para a médica 

para pedir todos os exames básicos, né.”(Cascavel)  

 

As pessoas com baixa escolaridade e com maior precariedade sócio-

econômica não podem ser consideradas, por princípio, sem condições de 

compreender o que se passa com ela e quais os cuidados devem ser tomados. 

Este é um preconceito que não combina com os profissionais de saúde, 

independentemente das suas condições de trabalho. De maneira que os 

pacientes, dadas as suas condições socioeconômicas (perfil dos pacientes da 

UBS) nem sempre conseguem compreender o porquê do tratamento e da 

administração diária dos medicamentos. Este processo deveria ser contínuo 

pois, apenas uma informação geral no inicio do tratamento nem sempre surte 

os efeitos desejáveis.  

 

“É para acompanhar.” (Onça) 

“Porque é minha responsabilidade, antes eu tomava 

todos os dias aqui e agora eu tomo e levo.” (Guará) 

“É porque eu não posso parar nem um dia né, todos os 

dias.” (Rumba) 
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“Sei... porque tem que ficar boa né.” (Arara) 

“Para te certeza que eu to tomando ( rsrsrsrsrsrs) , acho  

que é para melhora dê mim mesmo.” (Corsário). 

 

A não compreensão da doença pode trazer conseqüências nefastas à 

vida cotidiana dos sujeitos, gerando medo da morte, depressão, estigma e uma 

série de outros problemas relativos à sua vida em sociedade.   

 

“Ah pensava que ia morrer ..., num tinha nem ... tipo ... 

como sabia que era grave ... eu pensei que não tinha 

cura, ah sei lá, pensei vou morrer.” (Rumba) 

“Ah pensei que is morrer na hora, ... não tem mas jeito.” 

(Guará) 

“Mas fiquei com medo, medo por causa dos meus filhos 

né. ai eu apavorei, ai eu quase entrei em depressão por 

causa disso.Tô fazendo terapia e tudo. (Onça) 

“Medo, chorei ... desesperada, horrível.” (Rumba) 

“Eles ficaram com medo, mas ficava mostrar que não 

estavam com medo, entendeu ... tipo ah é grave, mas 

fingiam, que era normal.” (Rumba) 

“Ah ouvi falar que não tem mais cura ....” (Caraja) 

“No começo é difícil, você fica meio zonzo, sem pra onde 

ir, ai depois fica ... delirando.” (Guará) 

 

O impacto e a interferência negativa da Tuberculose nas relações 
pessoais e no ambiente do trabalho foram referidos pelos sujeitos. 

 

“Eles ficaram cismados.” (Guará) 
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“Ai quando eu vi as pessoas começaram a se afastar de 

mim, ai que pirou tudo. Aí eu falei meu Deus, o que eu 

tenho Senhor.” (Onça) 

“Vocês sabem como é que é ... eles não tem preconceito 

disso... daquilo...” (Arara) 

“To sem trabalhar ... desde janeiro” (Falcão) 

“...queria que fosse pra casa dela, mas tinha aquela 

coisa, usa aquele prato, usa aquele negocio, ah meio 

chato...” (Onça) 

“Não no começo, que contaminava né, os primeiros dias 

elas ficavam afastadas, ai depois que comecei a fazer o 

tratamento ai voltaram o normal, eu não falava com 

ninguém, vergonha.” (Caraja) 

“Eu não vou visitar eles, .... e eles não vem me visitar.” 

(Arara) 

 

Estes aspectos reforçam a necessidade de criação de vínculos entre os 

profissionais de saúde e os pacientes para que a estratégia DOTS obtenha sua 

efetividade e, neste sentido, é imprescindível a correta e constante informação 

ao paciente. 

  

4.2 PERCEPÇÕES DO PACIENTE A RESPEITO DA TB   

 

Neste estudo ficou comprovado, mais uma vez, que a Tuberculose é 

ainda uma doença desconhecida por grande parte da população e que traz o 

medo  do contágio e da morte iminente. 

 

A falta de informação sobre a doença que os pacientes revelaram é 

comum, como demonstraram pesquisas anteriores como a realizada pelo 

NEPEC em população carcerária feminina na Baixada Santista – 2010, 

especialmente das camadas mais pobres da população. A falta de informação 
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sobre a importância do tratamento e das possibilidades de cura acaba gerando 

intranqüilidade, preconceito e medo de morte e do contágio. 

 

 “Ah pensava que ia morrer ..., num tinha nem ... tipo ... 

como sabia que era grave ... eu pensei que não tinha 

cura, ah sei lá, pensei vou morrer.” (Rumba) 

“Ah pensei que is morrer na hora, ... não tem mas jeito, 

mas ai tomei vários remédios só que o nome não me 

lembro.” (Guará) 

“Medo, chorei ... desesperada, horrível.” (Rumba) 

“Ah ouvi falar que não tem mais cura ....” (Caraja) 

“No começo é difícil, você fica meio zonzo, sem pra onde 

ir, ai depois fica ... delirando.” (Guará) 

“Eles ficaram com medo, mas ficava mostrar que não 

estavam com medo, entendeu ... tipo ah é grave, mas 

fingiam, que era normal...”(Rumba) 

“... e eu tenho medo todo dia de não puder tomar e voltar, 

que ela disse o pior é a recaída, que a primeira vez que 

você descobre tudo fica bem, ai na recaída é pior mais 

remédio, mais remédio, se tu recair tu não tem mais cura, 

numa hora é muito remédio...” (Rumba) 

 

A transmissibilidade está presente desde os primeiros sintomas 

respiratórios, caindo rapidamente após o início de tratamento efetivo. Durante 

muitos anos considerou-se que, após 15 dias de tratamento, o paciente já não 

transmitia a doença. Na prática, quando o paciente não tem história de 

tratamento anterior nem outros riscos conhecidos de resistência, pode-se 

considerar que, após 15 dias de tratamento e havendo melhora clínica, o 

paciente pode ser considerado não infectante (BRASIL, 2010). 
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“Ai procurei uma pessoa daqui e disse que daqui 15 dias, 

não vai mais transmitir. Agora parece que ta voltando  ao 

normal a rotina de casa.” (Onça) 

“Nenhum sabe porque, porque ... só passa no começo 

depois que você começar a tomar o remédio eles param 

de ...” (Rumba) 

“Eu ouvi dizer, não sei se é verdade que isso é genético, 

é genético que fala. Que passa de família pra família. Na 

minha família teve ... não quero que isso nunca aconteça 

com os meus filhos também sabe, não quero ficar 

transmitindo pra eles.” (Onça) 

 

 Por outro lado, estes mesmos medos implicam seguir o tratamento, 

mesmo sofrendo com os efeitos colaterais dos medicamentos.  A Tuberculose, 

apesar das medidas que vêm sendo tomadas no âmbito da sociedade 

brasileira de forma geral, continua cercada de estigma e preconceito. Os 

impactos que a notificação da tuberculose causam nos pacientes podem variar, 

de acordo com o grau de estigmatização desde a simples aceitação a reações 

de estranheza e de intensa preocupação. 

 

“Vocês sabem como é que é ... eles não  tem preconceito 

disso... daquilo...” (Arara) 

“Não no começo, que contaminava né, os primeiros dias 

elas ficavam afastadas, ai depois que comecei a fazer o 

tratamento ai voltaram o normal, eu não falava com 

ninguém, vergonha.” (Caraja) 

“Eles ficaram cismados.” (Guará) 

 

O sistema de crenças e representações socialmente produzidas em 

relação à Tuberculose tende a padronizar o entendimento da doença a partir de 

critérios externos aos processos vitais dos sujeitos e dos grupos envolvidos, 
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gerando limitações, preconceitos, e espaços de identidade social que 

prejudicam as pessoas envolvidas mais do que sua situação de doente. 

 

“... Ai quando eu vi as pessoas começaram a se afastar 

de mim, ai que pirou tudo. Aí eu falei meu Deus, o que eu 

tenho Senhor.” (Onça) 

“Os vizinhos, minha sogra queria tipo, queria que fosse 

pra casa dela, mas tinha aquela coisa, usa aquele prato, 

usa aquele negocio, ah meio chato, mas eu relação a 

minha família me apoiaram muito.” (Onça) 

“A minha filha é ignorante [...] neta, o meu filho também 

não, acha que vai pegar.” (Arara) 

 

PORTO (2007:48) refere que a doença mostra-se, geralmente, 

associada à fome, à incapacidade de prover recursos mínimos para sua própria 

sobrevivência ou da família, mas também ao consumo de bebida e ao 

comportamento desregrado, que provocam vergonha. 

 

“Eu que evito de chegar perto, porque lá o pessoal ficam 

bebendo entendeu, a bebida que mim atrapalhou.” 

(Guará) 

“Ah... que aquilo que há 10 anos atrás eu tive 

tuberculose... eu tava presa na época , foi até quando eu 

perdi meus filhos... fiquei internada... ai depois de tanto... 

[...] na época [...]  que eu fiquei 5 anos e três meses 

presa.” (Arara) 

 

4.3. DESAFIOS DA EFETIVIDADE DA ESTRATÉGIA DOTS NA UBS 

 

4.3.1 SOBRE ABANDONO E DESCONTINUIDADE DO TRATAMENT O 

DE TB APESAR DA ESTRATÉGIA DOTS 
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A maioria dos pacientes completa o tratamento sem qualquer reação 

adversa relevante. Nesses casos, não há a necessidade de interrupção ou 

substituição do Esquema Básico (BRASIL, 2010). 

 

Reações adversas “maiores” que determinaram alteração definitiva no 

esquema terapêutico variam de 3% a 8%. Os fatores de risco mais referidos 

para o desenvolvimento de tais efeitos são: 

 

 Idade (a partir da quarta década) 

 Dependência química ao álcool (ingestão diária de álcool > 80 g) 

 Desnutrição (perda de mais de 15% do peso corporal) 

 História de doença hepática prévia 

 Co-infecção pelo vírus HIV, em fase avançada de imunosupressão 

 

As reações adversas mais freqüentes ao esquema 1 com RHZ, utilizado 

por muitos anos no Brasil, são: mudança da coloração da urina (ocorre 

universalmente), intolerância gástrica (40%), alterações cutâneas (20%), 

icterícia (15%) e dores articulares (4%). Deve ser ressaltado que quando a 

reação adversa corresponde a uma reação de hipersensibilidade grave como, 

por exemplo, plaquetopenia, anemia hemolítica, insuficiência renal, o 

medicamento suspeito não pode ser reiniciado após a suspensão, pois na re-

introdução a reação adversa é ainda mais grave (BRASIL, 2010). 

 

De todos os sujeitos pesquisados, pode-se notar que a maioria teve 

efeitos adversos da medicação, principalmente a mudança de coloração da 

urina.  

 

“(...) só acho que minha urina ... devido o medicamento, 

ela ... agora comecei a segunda fase, na primeira fase 

minha urina ficou avermelhada devido o remédio... e 

sono, dá muito sono e senti fome muita fome.” (Rumba) 
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“(...) ai minha urina no começo eu tava tomando uns 

remédios e ai ela sai vermelho escuro, ai ta limpando. Só 

coceira e apetite aumentou bastante.” (Guará) 

“Sinto muita ânsia de vômito, vontade de vomitar, 

aumentou apetite, a coceira só no começo do primeiro 

remédio, nossa ficava toda em pelotada no corpo, urina 

vermelha ate hoje, ah sono também.” (Onça) 

“(...) muita coceira.” (Caraja) 

“Aumentou o apetite.” (Corsário) 

“Sinto muito alergia.” (Arara) 

 

Os pacientes devem ser orientados da ocorrência dos principais efeitos 

adversos e da necessidade deles informarem ao serviço de saúde a presença 

de alguns sintomas, já que os efeitos colaterais das drogas podem ser um fator 

predominante da interrupção e do abandono do tratamento. No caso destes 

pacientes, embora os efeitos colaterais tenham sido referidos, o medo da morte 

que a doença representa, faz com que sigam o tratamento. 

 

O tratamento padronizado pela OMS é de seis a oito meses no mínimo, 

em todos os casos confirmados a partir dos testes positivos de secreção, sob 

regime ambulatorial de pelo menos nos dois meses iniciais. 

 

 

“... ai eu tomo agora aqui ai ela me dá para eu tomar até 

quinta-feira, na quinta pegar é por causa do horário.” 

(Guará) 

“Então, eu pego aqui geralmente eu tomo, desde o 

começo, eu tomo na parte da manhã quando deixo meus 

filhos na creche, já venho pegar, é que antes tava vindo 

tomar aqui, eles não tava dando pra mim, eles vieram me 

da a pouco tempo.” (Onça) 
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“Pego só na sexta, ai  pego pro sábado e domingo. Ai 

volto na segunda. Todo dia eu tomo no posto.” (Falcão) 

“Todos os dias. De segunda a sexta, ai sábado e 

domingo eu tomo em casa.” (Corsário) 

 

           Como se vê através dos depoimentos dos pacientes, os remédios nem 

sempre são tomados na UBS. O fato de os pacientes retirarem os 

medicamentos não pode indicar se realmente eles são ingeridos corretamente 

pelos mesmos.  

 

A atividade de controle de contatos deve ser considerada como 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 (BRASIL, 2010). 

 

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 otimizada (BRASIL, 2010). 

 

Esforços adicionais devem ser feitos para ampliação do cuidado entre os 

assintomáticos e também o tratamento da infecção latente (quimioprofilaxia), 

quando indicado. Nestes casos, a unidade de saúde deve criar condições 

operacionais para o adequado seguimento destas pessoas, incluindo o manejo 

dos efeitos adversos e vigilância sobre faltosos. 

 

“Então, no começo era mais, tipo eu evitava, de vez 

enquanto eu levava máscara daqui por causa dos meus 

filhos, mas depois que levei eles pro médico, fiz os 

exames em todo mundo, tudo graça a Deus, não deu 

nada.” (Onça) 
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4.3.2 A ESTRATÉGIA DOTS NA UBS 

 

A partir de 1993, ocorreu um aumento considerável do número de casos 

de tuberculose no mundo, a ponto que OMS declarou a TB uma emergência e 

propões a Estratégia DOTS. 

 

A descentralização, inicialmente, teve um impacto negativo no controle 

da TB, pois o processo de implantação do SUS ocorreu sem um planejamento 

racional para a integração de programas verticais e transferência de atividades 

para o nível local. Não foram previstos recursos extra-orçamentários para os 

níveis intermediários, e os municípios não dispunham de capacidade 

regulatória, de manuais e de incentivos que oferecessem suporte para a 

implementação e sucesso da reforma (RUFFINO-NETTO & VILLA, 2006). 

 

Na cidade de Santos, a coordenadora da SEVIEP coloca que a 

estratégia DOTS teve início em 1996. 

 

“96, 1996 todas, quando começou, começou tudo, porque 

assim, até 95 era aquele estilo do estado né, só se 

tratava no centro de saúde, aqui na época eram três, 

porque Bertioga era de Santos, depois se desvinculou 

eram dois centro de saúde, zona noroeste e Martins 

Fontes, a pessoa ia passava no médico, pegava o 

remédio pra um mês e ia embora, a partir de 94 e 95 a 

Dra. Sueli com a Dra Beatriz começaram a pensar em 

fazer a descentralização, então elas começaram a treinar 

pessoa.”(Coringa) 

“(...) ela que iniciou ai ela lá já na zona noroeste já fez 

todo o trabalho né, aqui com uma auxiliar dentro do 

Martins Fontes para ajudar na descentralização e outra 

no CRAIDS, as outras três ficaram conosco porque a 

idéia era nós começamos a medicação no domicílio...” 

(Coringa) 
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A inserção política da coordenação do PCT junto aos gestores e equipes 

locais, a forma de organização do sistema de saúde local voltado para a 

Atenção Básica à Saúde e a capacidade de inserir a TB na agenda de saúde 

são elementos facilitadores para a operacionalização da estratégia DOTS para 

controle da doença nos municípios. A falta de recursos (materiais, humanos e 

financeiros), a rotatividade de pessoal, a dificuldade de entendimento em 

relação ao investimento na estratégia DOTS, a necessidade de convencimento 

dos gestores de saúde e o despreparo das equipes locais para desenvolver as 

ações de controle da TB. 

‘Então quando você fala profissionais, você pode pensar, 

profissionais da rede particular por exemplo né, da 

conveniada é quando eles encaminham né eles 

encaminham pra gente, acho que funciona sim né, 

porque o pessoal sabe que tem que encaminhar pra 

gente algumas vezes ainda manda pro Martins Fontes 

né, que a gente não quer, quer que mande pra uma 

unidade mais próxima e eles ainda acham que a 

tuberculose é só pra quem ta com fome, não tem 

trabalho, então assim, as vezes você pega uma pessoa 

com ah que já fez faculdade ou ela está cursando uma 

faculdade e eles não investigam achando que pode ser 

né, todo mundo está sujeito a tuberculose, todo mundo... 

(Coringa) 

“Trabalhar com paciente de tuberculose é assim, nem 

todo mundo tem a mesma dedicação né. Geralmente,. a 

gente que trabalha com paciente de tuberculose tem que 

ter um perfil, tem que gostar porque é  os pacientes você 

tem que dedicar mais né você tem que ir atrás, tem que 

insistir e nem todo o profissional tem essa, tem essa 

visão as vezes fala quer tomar toma, não quer não toma 

e não é assim, né quer tomar não toma, tem que insistir, 

tem que ir atrás, porque não ta tomando, o que ta 

acontecendo é realmente cativar esse doente pra gente 

né, as vezes elem vem aqui super armados né, as vezes 

a gente quebra o pau e tal e quando a gente vai lá 
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conversa, cativa esse paciente pra gente e pra eles tarem 

aderindo o tratamento porque se não não adianta, ele 

pode mesmo, vai embora e nem todo o profissional tem 

visão.” (Cascavel) 

 

O despreparo das equipes locais, principalmente das UBSs, de acordo 

com o depoimento, tem dificultado a incorporação e o desenvolvimento das 

atividades técnicas de controle da TB, entre elas, o tratamento supervisionado 

e a busca de sintomático respiratório, elementos essenciais do DOTS. Essa 

realidade exige, portanto, intervenção da coordenação do PCT para que se 

garanta uma estrutura mínima para a atuação das equipes de saúde, 

capacitação e supervisões permanentes pela coordenação do PCT municipal. 

 

“Olha, eu acho que a dificuldade maior é o funcionário 

acredita nisso, porque quando a pessoa faz o que o 

protocolo manda, ele faz mais não com aquele 

entusiasmo com aquela vontade com aquela certeza que 

vai dá certo então assim a gente precisa ir sempre, 

porque são 36 unidades, somos nós o CRAIDS e Unique 

e UBS e PFs, acho que seria 35 porque UBS de Areia 

Branca não está mais tratando de Tuberculose né, 

ambulatório de especialidade, então você tem que ir nos 

lugares conversar e fazer com que a pessoa fique 

sempre entusiasmada então assim a gente aqui é o dia 

inteiro telefone é o radio e é faz e eles perguntando 

dúvidas e qualquer dúvida eles telefona a gente quer 

participar de todas as dúvidas deles, então essa eu acho 

que é a maior dificuldade.”(Coringa) 

 

Um dos obstáculos para essa incorporação refere-se ao grau de 

complexidade da assistência que exige um doente de TB no contexto da 

Atenção Primária à Saúde. Essa assistência implica o compromisso do 

profissional de saúde em lidar com condições crônicas que envolvem 

habilidades específicas para um atendimento diferenciado, pois se trata de 
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doenças com longa duração, cujo planejamento das ações deve incluir 

aspectos socioeconômicos e culturais e exige, necessariamente, o 

estabelecimento de vínculo e co-responsabilização entre o serviço de saúde, 

doente e família (OMS, 2002). 

 

A implantação e sustentabilidade da estratégia DOTS, necessariamente 

exige o envolvimento tanto dos gestores de saúde e das equipes locais, uma 

vez que não é possível viabilizar a estratégia se não houver disponibilidade de 

recursos com verba carimbada para a TB. 

 

“(...) então ela fez o projeto em 95 ai em 96 chegou a 

verba precisou comprar três carros e com essa verba a 

gente começou, ela fez uma equipe que só era Dr. 

Tarcisio que era o chefe da SEVIEP né, ai a Silvia e ele 

começaram a formar uma equipe, então chamaram uma 

Assistente Social, a Ângela como Educadora, chamou a 

Márcia como Enfermeira, chegaram cinco auxiliar de 

enfermagem e três motorista era uma festa né [...] era 

uma equipe boa e ainda tinha a mais três pessoas que 

era do projeto a parte para fazer visita, porque neste 

início, nós começamos a procurar muito assim os 

abandono, quem tava [...] então ai que aconteceu, 

formamos essa equipe e formamos uma equipe para 

fazer medicação nossa, então assim, ela Dra. Silvia 

começou a tratar os pacientes com esse ambulatório aqui 

né, então as pessoas vinham para ela na dúvida e tinha 

uma auxiliar nossa no CRAIDS e outra no Martins Fontes 

(Coringa) 

 

4.3.3 BASTIDORES DA PESQUIDA 

 

A região onde se localiza a UBS é um território que necessita muita 

atenção do poder público, por ser uma região inserida em um contexto de alta 

vulnerabilidade social.Trata-se da área central da cidade que tem sido  

abandonada nas últimas décadas e localizada junto ao porto. 
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Em relação à estrutura física da UBS, podemos considerar que a mesma 

se encontrava bem conservada, com as paredes pintadas e o chão limpo. A 

entrada possui uma sala de espera que é ventilada, com um bebedouro e um 

banheiro para os pacientes.  

 

A limpeza dentro da unidade era feita todos os dias. A única observação, 

é que por ser uma pequena unidade de saúde, não existe a necessidade de se 

ter quatro faxineiras realizando o serviço, enquanto faltam profissionais de 

saúde para o atendimento dos pacientes. 

 

A UBS da pesquisa engloba dois postos de saúde em um. 

Anteriormente, eram duas unidades, sendo que uma era próxima da outra. Mas 

devido problemas estruturais em uma delas, o poder público optou por juntar 

todos os profissionais em um único espaço físico. Não existe previsão para a 

recuperação ou construção da outra unidade. Assim, além dos pacientes com 

Tuberculose são atendidas crianças, idosos, gestantes.  

 

A conseqüência disso, é que não se tem lugar para acomodar todos os 

profissionais e nem os pacientes no acolhimento, ocasionando um transtorno 

principalmente para os atendimentos, por não existirem salas para todos os 

profissionais fazerem seus atendimentos, causando uma grande confusão no 

corredor, lugar onde se desenvolvem a grande maioria das ações. 

 

Quando estávamos na UBS realizando a pesquisa, observamos vários 

descasos com os pacientes. O principal descaso é a falta de infraestrutura. O 

corredor onde se faz a triagem dos pacientes é o mesmo lugar onde ocorriam 

várias vezes por dia, consultas de pessoas que apresentavam várias doenças 

infecciosas, dentre elas a conjuntivite, já que neste período a cidade 

apresentava um surto desta doença.  

 

Quando a enfermeira era informada da suspeita, ela vinha, olhava para o 

paciente ali mesmo em pé, dava o diagnóstico, as orientações do tratamento e 
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entregava para cada paciente um quite que continha um soro e três pacotes de 

gases.  

 

Só que nesse mesmo corredor, ocorriam as consultas com os pacientes 

que estavam fazendo tratamento para TB, no qual eles recebiam os remédios 

ali mesmo e também suas orientações que eram feitas por uma auxiliar.  

 

Era a auxiliar quem pedia o Bk e os raios-X. Ao mesmo tempo, 

chegavam pacientes com suspeita de Tb, que traziam o seu escarro e todos 

que se encontravam ali conviviam em um mesmo ambiente, no corredor, sem 

nenhuma proteção.  

 

A situação tornava-se alarmante, principalmente porque se encontravam 

no mesmo corredor, crianças para serem pesadas por causa das exigências da 

bolsa família. 

 

Outro problema observado foi à falta de privacidade. O médico atendia 

com a porta aberta, e do lado de fora ficavam as auxiliares de enfermagem 

pesando os pacientes e medindo sua pressão arterial, além dos outros 

atendimentos que ocorriam ali mesmo. 

 

Observamos também que os profissionais de saúde têm sobrecarga de 

funções. O mesmo profissional é obrigado a realizar várias atividades ao 

mesmo tempo, como pesar as crianças, vacinar, coletar o sangue e fazer 

curativos. 

 

Com tudo isso, ocorre uma perda final para todos. Para os profissionais 

de saúde que ficam sobrecarregados e exauridos por tudo que eles têm que 

fazer em seu dia a dia, acarretando uma falta no acolhimento e gerando um 

desconforto aos pacientes que não conseguem ser ouvidos e nem 

expressarem suas angústias e dúvidas. 

 

 



84 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste estudo foi compreender os desafios da 

Estratégia DOTS no tratamento da Tuberculose na Região Central de Santos. 

Considerando a magnitude da tuberculose enquanto doença socialmente 

produzida, em especial a tuberculose pulmonar, devido ao impacto sobre a 

saúde coletiva é necessário o envolvimento de profissionais de saúde, 

eticamente comprometidos para a compreensão dos condicionantes sociais do 

processo saúde-doença. 

 

O desenvolvimento da pesquisa revelou que o tratamento 

supervisionado é realizado pela Unidade Básica de Saúde de referência na 

região central de Santos, mas não da forma como é preconizada pela 

Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, apesar de ser uma 

ação estratégica no controle da doença. Atualmente a Estratégia DOTS tem 

sido considerada a forma mais eficaz na prevenção e no tratamento da 

Tuberculose. Na UBS referência da Região Central de Santos, a forma como o 

DOTS é desenvolvido revelou-se pouco rígido, pois a maioria das vezes os 

pacientes levavam os medicamentos para a semana toda ou, são entregues a 

familiares. A entrega dos medicamentos e a não tomada supervisionada não 

pode garantir o sucesso do tratamento. 

 

As condições adversas de trabalho observadas na UBS, a falta de 

profissionais qualificados para lidar com este paciente, ou a dependência de 

profissionais de “boa vontade”, podem retirar do DOTS sua finalidade 

estratégica de combate à Tuberculose e reduzir esta estratégia a um simples 

tratamento sem maiores conseqüências, o que pode levar à manutenção dos 

índices de morbidade e mortalidade da doença. 

 

Se os profissionais de saúde não exercerem o papel que lhe competem 

no acompanhamento do tratamento da tuberculose, esta situação só tende a 

permanecer e a tuberculose continuará a ser uma doença sem controle, e o 

que é pior, acarretar o problema da multirresistência, o que torna a Tuberculose 
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um problema ainda longe de ser resolvido pelos gestores e pela política de 

saúde. 

 

O estudo revelou ainda, que a Tuberculose continua a ser uma doença 

“desconhecida” pela população, acarretando estigma e preconceito. A falta de 

informação, ou a informação precária que é oferecida aos pacientes 

acometidos pela doença sobre o tratamento, podem gerar ansiedade e até o 

medo da morte, além do abandono e descontinuidade pelos efeitos adversos 

que as drogas geralmente provocam.  

 

A correta e constante informação ao paciente pela equipe de saúde em 

relação à doença e o tratamento é fator preponderante para ao sucesso do 

tratamento e, para isso, é necessário que se criem vínculos com os pacientes 

para gerar segurança e dirimir as dúvidas, os medos e outras conseqüências 

advindas da representação social que a tuberculose ainda possui. 

    

É importante que se compreenda que o problema da tuberculose e de 

seu tratamento vai muito além do comportamento do doente e dos serviços de 

saúde, é um problema social, pois todos os doentes com que pude ter contato 

sofriam com vários tipos de exclusão social, não estavam inseridos no mercado 

de trabalho, viviam em situação de pobreza, tinham pouca instrução e viviam 

em situação de moradias precárias. Isso tudo nos leva a refletir que o problema 

da tuberculose vai além da saúde publica para ser um problema de justiça 

social.  

 

Este estudo não se pretende finalizado posto que outros aspectos ainda 

podem vir a ser explorados. Porém, foi possível, através de um recorte desta 

realidade, através da Unidade Básica de Saúde referência para o tratamento 

da Tuberculose na região central de Santos, compreender porque apesar da 

Estratégia DOTS a doença ainda continua um problema a ser politicamente 

enfrentado.  
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (Pacientes) 

 

Eu, ___________________________________________________________,  

fui informado (a) sobre o estudo “DESAFIOS DA ESTRATÉGIA DOTSNO 
ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE NA REGIÃO CENTRAL DE 
SANTOS” 

O objetivo deste estudo é conhecer os desafios da Estratégia DOTS no 
tratamento da Tuberculose na Unidade Básica de Saúde da Região Central de 
Santos. Trata-se de pesquisa de realizada por Ysabely de Aguiar Pontes 
Pamplona sob orientação da Profª. Dra. Rosa Maria Ferreiro Pinto, do 
Programa de Mestrado em Saúde Coletiva, da Universidade Católica de 
Santos.  A pesquisa destina-se à minha dissertação de mestrado e eu, Ysabely 
de Aguiar Pontes Pamplona estou convidando você para participar. Os 
procedimentos metodológicos do estudo se darão apenas através de 
entrevistas gravadas em áudio, com relato sobre minha experiência em relação 
ao tratamento da tuberculose. 

 

• Concordando em participar desta pesquisa, irei colaborar como 
entrevistado (a) em entrevista realizada na Unidade Básica de Saúde do 
Centro de Santos ou em local que eu melhor escolher (se eu concordar). 

• Mesmo sabendo que não há risco neste estudo, estarei livre para não 
responder qualquer questão que me trouxer desconforto e sei que 
posso, a qualquer momento, interromper minha entrevista. 

• Fui devidamente informado (a) de que não correrei nenhum risco e que 
não receberei nenhum benefício decorrente da pesquisa.  

• A vantagem em participar deste estudo é que estarei contribuindo para 
uma melhor compreensão sobre a Estratégia DOTS no tratamento da 
Tuberculose e as causas de abandono do tratamento e, com isso, 
contribuir com meus depoimentos para a melhora das políticas públicas 
direcionada ao tratamento da tuberculose. 

• O acesso às respostas será reservado somente à Ysabely de Aguiar 
Pontes Pamplona. Em nenhum relatório, artigo ou apresentação dos 
resultados da pesquisa será usado a minha identificação, que 
permanecerá em absoluto sigilo. Os dados obtidos serão utilizados 
somente nesta pesquisa. 

• Tenho o direito de receber todas as informações atualizadas durante 
qualquer fase desta pesquisa. No caso de haver duvidas quanto à minha 
participação neste estudo, poderei entrar em contato com Ysabely de 
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Aguiar Pontes Pamplona, na Rua Ministro João Mendes, 10 Ap-11, 
telefone (13) 32319746 ou no NEPEC – Núcleo de Estudos em 
Educação em Saúde Coletiva, na Rua Carvalho de Mendonça, nº 144, 
4º andar, sala, 403, ou pelo telefone (13) 3205-5555, Ramal 716. 

• Em caso de duvida, ainda poderei contatar o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Católica de Santos, à Av. Conselheiro Nébias 
nº 300, sala 209 ou pelo telefone 3205-55555. 

• Não terei nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. 
• Minha participação é totalmente voluntaria e posso retirar meu 

consentimento e abandonar a pesquisa a qualquer momento que eu 
desejar. 

• Acredito ter sido o suficientemente informado (a) a respeito das 
informações que li ou que foram lidas e esclarecidas para mim. 

• Discuti com a pesquisadora sobre minha decisão em participar do 
estudo.  

• Ficaram claros para mim os propósitos do estudo e os esclarecimentos 
permanentes no decorrer da pesquisa. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. 

• Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu 
possa ter adquirido, ou no atendimento aos serviços da cidade. 

• Recebi uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa 
(CONEP). 

 

 

Assinatura do (a) Entrevistado (a) ou impressão digital 

Endereço:______________________________________________________ 

R.G.nº__________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntaria o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa para a participação neste estudo. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo. 

 

Data: _____/_____/_____ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Profissionais de Saúde) 

 

Eu, ___________________________________________________________,  

fui informado (a) sobre o estudo “DESAFIOS DA ESTRATÉGIA DOTSNO 
ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE NA REGIÃO CENTRAL DE 
SANTOS” 

O objetivo deste estudo é conhecer os desafios da Estratégia DOTS no 
tratamento da Tuberculose na Unidade Básica de Saúde da Região Central de 
Santos. Trata-se de pesquisa de realizada por Ysabely de Aguiar Pontes 
Pamplona sob orientação da Profª. Dra. Rosa Maria Ferreiro Pinto, do 
Programa de Mestrado em Saúde Coletiva, da Universidade Católica de 
Santos. A pesquisa destina-se à minha dissertação de mestrado e eu, Ysabely 
de Aguiar Pontes Pamplona estou convidando você para participar. Os 
procedimentos metodológicos do estudo se darão apenas através de 
entrevistas gravadas em áudio, com relato sobre minha experiência profissional 
em relação ao tratamento da tuberculose através do DOTS na cidade de 
Santos e na Unidade Básica de Saúde referência da Região central de Santos.  

• Concordando em participar desta pesquisa, irei colaborar como 
entrevistado (a) em entrevista realizada na Unidade Básica de Saúde do 
Centro de Santos ou em local que eu melhor escolher (se eu concordar). 

• Mesmo sabendo que não há risco neste estudo, estarei livre para não 
responder qualquer questão que me trouxer desconforto e sei que 
posso, a qualquer momento, interromper minha entrevista. 

• Fui devidamente informado (a) de que não correrei nenhum risco e que 
não receberei nenhum benefício decorrente da pesquisa.  

• A vantagem em participar deste estudo é que estarei contribuindo para 
uma melhor compreensão sobre a Estratégia DOTS no tratamento da 
Tuberculose na Unidade Básica de Saúde referência do Centro de 
Santos e as causas de abandono do tratamento e, com isso, contribuir 
com meus depoimentos para a melhora das políticas públicas 
direcionada ao tratamento da tuberculose na cidade de Santos. 

• O acesso às respostas será reservado somente à Ysabely de Aguiar 
Pontes Pamplona. Em nenhum relatório, artigo ou apresentação dos 
resultados da pesquisa será usado a minha identificação, que 
permanecerá em absoluto sigilo. Os dados obtidos serão utilizados 
somente nesta pesquisa. 

• Tenho o direito de receber todas as informações atualizadas durante 
qualquer fase desta pesquisa. No caso de haver duvidas quanto à minha 
participação neste estudo, poderei entrar em contato com Ysabely de 
Aguiar Pontes Pamplona na Rua Ministro João Mendes, 10 Ap-11, 
telefone (13) 32319746 ou no NEPEC – Núcleo de Estudos em 
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Educação em Saúde Coletiva, na Rua Carvalho de Mendonça, nº 144, 
4º andar, sala, 403, ou pelo telefone (13) 3205-5555, Ramal 716. 

• Em caso de duvida, ainda poderei contatar o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Católica de Santos, à Av. Conselheiro Nébias 
nº 300, sala 209 ou pelo telefone 3205-55555. 

• Não terei nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. 
• Minha participação é totalmente voluntaria e posso retirar meu 

consentimento e abandonar a pesquisa a qualquer momento que eu 
desejar. 

• Acredito ter sido o suficientemente informado (a) a respeito das 
informações que li ou que foram lidas e esclarecidas para mim. 

• Discuti com a pesquisadora sobre minha decisão em participar do 
estudo.  

• Ficaram claros para mim os propósitos do estudo e os esclarecimentos 
permanentes no decorrer da pesquisa. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. 

• Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu 
possa ter adquirido em minhas atividades funcionais e profissionais junto 
à Secretaria Municipal de Saúde de Santos.  

• Recebi uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa 
(CONEP). 
 

 

Assinatura do (a) Entrevistado (a)  

Endereço:______________________________________________________ 

R.G.nº__________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntaria o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa para a participação neste estudo. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo. 

 

Data: _____/_____/_____. 



95 
 

APÊNDICE 2 
 

A) Instrumento para os Pacientes 

 

Dados de Identificação:  

 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Local de Nascimento: 

Escolaridade: 

Endereço: 

Ocupação: 

Local de Trabalho: 

Composição Familiar: 

Renda Familiar: 

Tipo de TB / data do diagnóstico: 

Outras informações: (paciente). 

Questões  

1) Como e por quem recebeu o diagnóstico. 

2) Na época do diagnóstico o que você pensava sobre a 

tuberculose? Hoje? 

3) Qual foi sua sensação ao receber o diagnóstico? 
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4)  Quais foram as atitudes dos familiares em relação à 

doença. 

5) Como tem sido a administração dos medicamentos? 

6) Quais foram os efeitos dos medicamentos? Como se 

sentiu? 

7) Quais são os cuidados que vem sendo tomados em relação 

à família, parentes e amigos? 

8) Como se sente em relação ao tratamento? 

9) Você sabe por que tem que vir a UBS para tomar os 

medicamentos? 

10) Pretende continuar o tratamento? Se não, por quê? 

11)   Qual a importância do tratamento? 

12) Quais são as suas perspectivas para o futuro? 
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B) Instrumento para o Profissional de Saúde da UBS 

Dados de Identificação: 
 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Formação: 

Tempo na UBS: 

Horário de Trabalho: 

Dados da UBS 

Nome da Unidade de Saúde: 

Endereço da Unidade de Saúde:  

Horário de atendimento aos doentes de TB:  

 

Questões 

1) Como é feito o encaminhamento dos pacientes para esta UBS? 
 

2) Quando o tratamento é realizado? Na residência ou na UBS? 
 
 

3) Tipos de Tuberculose: ( ) Pulmonar   ( ) Extrapulmonar. Se 
extrapulmonar quais as mais comuns na UBS? 
 

4) Como o paciente é informado sobre seu diagnostico e tratamento? 
 
 

5) Quando foi implantada a estratégia DOTS na Unidade? Há quanto 
tempo? 
 

6) Como você vê a estratégia DOTS? 
7)  Quais são as facilidades e dificuldades para a operacionalização da 

busca ativa de sintomáticos respiratórios no município? 
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8) Quais são as facilidades e dificuldades em relação à retaguarda 

laboratorial no município? 
 
 

9) Como é feita a distribuição dos medicamentos? 
 

10)  Quais são as facilidades e dificuldades em relação aos medicamentos? 
 
 

11) Comente sobre o envolvimento dos profissionais de saúde em relação 
às ações de controle da TB? 
 

12)  Gostaria de fazer algum comentário? 
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C) Instrumento para a Coordenadora da SEVIEP 

Dados de Identificação: 
 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Formação: 

Tempo no Cargo: 

Local de Trabalho: 

Horário de Trabalho: 

 
Questões: 
 

1) Quando foi a implantação da estratégia DOTS no município de Santos? 
 

2) Quais as facilidades e dificuldades para a implantação da estratégia 
DOTS? 
 
 

3) Comente sobre o envolvimento dos profissionais de saúde em relação 
às ações de controle da TB? 
 

4)  Qual a participação do gestor nas ações de controle da TB no 
município? 
 
 

5) Quais são as dificuldades em relação ao sistema de informação? 
 

6) Como você avalia a qualidade de preenchimento das informações? 
 
 

7) Qual é a utilidade do sistema de informação pelo município? 
 

8) Gostaria de fazer algum comentário? 
 
 
 


