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RESUMO 

PAIVA, R. E. A. A busca de sintomáticos respiratórios de tuberculose na prática e perspectiva 

do Agente Comunitário de Saúde nos Distritos Sanitários de Natal. (2009). 62 f. Dissertação 

(mestrado) – Pós-graduação em enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2010.  

Uma das prioridades nas políticas de controle da TB refere-se ao diagnóstico precoce da doença, nas 

visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em que se espera oportunamente a 

identificação dos Sintomáticos Respiratórios na comunidade. Assim, propôs-se analisar a busca de 

sintomáticos respiratórios de tuberculose na prática e perspectiva do Agente Comunitário de Saúde 

nos distritos  de Natal. Trata-se de um estudo de corte transversal, sendo realizado inquérito com os 

ACS do município de Natal/RN. A população do estudo foi constituída por ACS inseridos nas  

Unidades Básicas de Saúde e Unidades Saúde da Família totalizando 646 profissionais, sendo 

realizado amostragem de forma probabilística aleatória, estratificada por distritos, Utilizou-se 

instrumento de coleta de dados baseado no  Primary care Assesment Toll, (PCAT),  adaptado para 

atenção à TB por Ruffino-Netto e Villa (2009). O questionário tem como marco teórico os atributos da 

atenção primária, uma vez que os sistemas de saúde que se baseiam nesses atributos apresentam-se 

com melhor desempenho. RESULTADOS: a amostra de ACS foi composta de 87% do sexo feminino. 

Quanto ao grau de formação, 58% concluíram o ensino médio, em que os  ACS apresentaram em 

média de 120 meses de exercício profissional (IC 95% 111,9 – 129,5. 90% eram USF. A média 

encontrada de acompanhamento de casos foi de 2 casos de TB desde o início da carreira profissional 

do ACS e nos últimos três anos essa média se apresenta de 1 caso acompanhado.Os ACS obtiveram 

índices satisfatórios quanto ao elo de confiança com o usuário, assim como o acesso aos domicílios na 

comunidade.  Os ACS relataram para a recusa o medo do resultado ser positivo foi o maior motivo da 

não realização da baciloscopia de escarro. A maioria dos ACS referiu que se  sente preparado para 

orientar quanto à coleta de escarro na comunidade. No que se refere ao acesso do usuário aos serviços 

de saúde, verificou-se proximidade dos domicílios aos serviços de saúde, entretanto  o tempo de 

espera para o  atendimento é longo. Todas as unidades possuem um profissional que responde pelo 

Programa de Controle da Tuberculose. Em relação a capacidade estrutural das unidades de atenção 

primária para o diagnóstico de TB, observou-se nos diferentes distritos níveis satisfatórios de potes 

para a coleta de escarro, no entanto, um ponto que merece atenção por parte dos gestores é falta de  

insumos para o acondicionamento do escarro. O medo do resultado positivo foi um dos motivos para a 

recusa da coleta do escarro, seguido do Alcoolismo. No que tange à suspeita de TB, todos os ACS 

responderam que sempre suspeitam de TB quando o usuário apresenta tosse, porém em todos os 

distritos foram verificados a baixa entrega de solicitações de pedidos de baciloscopia. A BSR no 

controle da TB, caracteriza-se na prática como uma ação complexa vai além das habilidades técnicas e 

o contato com a família que rompe com o cartesianismo. A BSR é papel do ACS, podendo realizá-las 

a partir das  visitas diárias. Conclui-se  que o ACS encontra dificuldades para a consecução. Essa 

prática não deve ser privilégio desse ator, mas de toda a equipe da atenção básica. É preciso repensar 

as práticas de atenção à TB, vislumbrando a vigilância em saúde enquanto égide do processo de 

trabalho das equipes da atenção básica, para o diagnóstico precoce e a redução da TB nas 

comunidades. 

PALAVRAS-CHAVES: Agente Comunitário de Saúde, Busca por Sintomático Respiratório, 

Tuberculose, Enfermagem 

 



8 

 

ABSTRACT 

PAIVA, R. E. A. The search for respiratory symptoms of tuberculosis in practice and perspective 

of the Community Health Agent in the Sanitation Districts of Natal. (2009). 62 f. Dissertation 

(Master's degree). Nursing Post-graduation Program, Federal University of Rio Grande do Norte, 

[2010]. 

 

The objective of this work - which is characterized analyze the search for symptomatic tuberculosis in 

practice and perspective of the Community Health Agent (ACS) in the districts of Natal. Methods: 

This is a cross-sectional study. The study population was 646 professionals, and conducted a 

probabilistic random sampling, stratified by districts. The data were collected from one instrument to 

collect data based on Primary Care Assesment Toll (PCAT) and analyzed by descriptive statistics. The 

sample consisted of ACS was 87% female. Among the study participants 58% completed high school 

and 120 months of exercise training (95% CI 111.9 to 129.5) on average. 90% were USF. The average 

follow-up of cases found were 2 cases of TB since the beginning of the career of the ACS and the last 

three years the average is presented in a case accompanied. The ACS received satisfactory ratings on 

the bond of trust with the user, so as access to homes in the community. The ACS reported for denying 

the fear of being positive result was the biggest reason for not performing the sputum. All units have a 

professional that responds to the Tuberculosis Control Program. Regarding the structural capacity of 

primary care settings for the diagnosis of TB, we observed satisfactory levels in different districts of 

pots for sputum collection, however, a point that deserves attention from managers is lack of materials 

for packaging sputum. Fear of positive result was one of the reasons for the refusal of sputum 

collection, followed by alcoholism. With regard to TB suspects, all responded that ACS always 

suspect when the user has TB coughs, but in all districts were noticed at low delivery of requests for 

applications for smear. BSR in TB control, is characterized in practice as a complex action goes 

beyond technical expertise and contact with the family that breaks with the Cartesian. The BSR is part 

of the ACS can perform them from the daily visits. We conclude that the ACS is difficult to achieve. 

This practice should not be the privilege of this actor, but the entire team of primary care. We must 

rethink the practices of TB care, seeing the health surveillance while aegis of the working process of 

primary care teams for early diagnosis and thereby reduce TB in communities.  

KEY WORDS: Community Health Agent, Search for Symptomatic Respiratory, Tuberculosis and 

Nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo em questão trata da importância da Busca do Sintomático Respiratório 

(BSR) de tuberculose (TB) na prática e perspectiva do agente comunitário de saúde nos 

diferentes distritos do município de Natal-RN.  

A TB vem desde muito tempo se apresentando na história da humanidade e sempre 

foi destaque na saúde pública, como um problema que teria de ser resolvido (HIJJAR, 2005). 

No Brasil, a TB tem elevada incidência, constituindo-se em carga social e econômica para 

saúde por danos individuais e coletivos (GONÇALVES; PENNA, 2007). 

Estima-se uma prevalência de 50 milhões de infectados no país, cerca de 111 mil 

casos novos e 6 mil óbitos anuais, com ênfase em 315 dos 5.564 municípios brasileiros, que 

concentram 78% dos casos (LAVOR, 2008; RUFFINO-NETTO; BRASIL, 1999; 

GONÇALVES; PENNA, 2007). Passamos da 16ª para a 19ª posição no ranking dos 22 países 

com a mais alta carga da TB no mundo (high-burdencountries - HBC). O coeficiente de 

incidência caiu de 50 para 48 casos por 100 mil habitantes no ano de 2006. O país ainda tem 

uma taxa de cura baixa de 77%, enquanto a OMS preconiza 85% (WHO, 2010a). 

No ano de 1999, ocorreu a eleição de 315 municípios prioritários para o controle da 

TB, que segundo Ruffino-Netto (2000), abrigam 75% da TB no país, e entre estes municípios, 

7 estão no Estado do Rio Grande do Norte, sendo eles: Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, 

São Gonçalo de Amarante, Caicó e Ceará-Mirim (BRASIL, 2004). 

Mesmo com a criação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT), no final da década de 90, definindo a tuberculose como prioridade entre as 

políticas governamentais de saúde, nos âmbitos nacional, estadual e municipal, a TB 

continua como um importante problema de saúde pública, acometendo pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, o PNCT tem estabelecido diretrizes 

para o controle da TB e fixando metas para a redução da morbimortalidade, 

especialmente nas comunidades com maior iniquidade social (VILLA et al., 2006; 

BRASIL, 2002b; BARREIRA; GRANGEIRO, 2007).  

Nesse contexto, o PNCT tem envidado esforços, inserindo a comunidade com 

vistas ao alcance das metas do milênio da redução na prevalência e mortalidade, e assim 

do sofrimento humano causado pela doença, mediante o uso adequado dos 

conhecimentos técnicos e científicos e dos recursos disponíveis e mobilizáveis (BRASIL, 

1995). Para tal, serão necessárias algumas ações: ampliação da estratégia DOTS com 
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qualidade nos diferentes contextos, fortalecimento dos sistemas locais de saúde baseados na 

atenção primária à saúde, envolvimento e mobilização de todos os trabalhadores de saúde, 

empoderamento da comunidade e pesquisas sobre sistemas locais de saúde para 

fundamentação das políticas de saúde (WHO, 2010b).  

Um dos maiores desafios está em aumentar a efetividade dos programas de controle 

da TB, com vistas à ampliação do acesso dos Sintomáticos Respiratórios (SR) aos serviços de 

saúde, especialmente por meio da busca ativa desses sujeitos na comunidade (BRASIL, 

2004). Embora se reconheça que a busca ativa consiste em uma das principais atribuições das 

equipes da atenção básica para a redução da carga da doença na comunidade pela 

possibilidade do diagnóstico precoce, sua operacionalização ainda é um grande nó, haja vista 

a incipiência na gestão do cuidado coletivo no cotidiano das equipes na atenção básica 

(MONROE et al., 2007).  

Nesse sentido, as autoridades sanitárias vêm contando com a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), a fim de alcançar as metas do milênio, que pela proposta de um trabalho no 

território e um planejamento mais sensível à realidade epidemiológico-social, esperam-se 

resultados impactantes no que se refere à identificação precoce de sintomáticos respiratórios. 

Outra potencialidade dessa estratégia para o controle da tuberculose consiste nas relações 

mais horizontalizadas entre as equipes e usuários, possibilitando o estabelecimento de 

projetos terapêuticos singulares, do vínculo, da responsabilização, resolutividade e efetividade 

das ações de controle da TB (VILLA; RUFFINO-NETTO, 2009). 

A ESF surge como uma proposta relevante para o alcance das metas do milênio, da 

redução da morbimortalidade por TB. Surgida em 1994, inicialmente como um programa e 

depois como uma estratégia, tem como missão levar ações de promoção, prevenção, e 

recuperação da saúde para perto da família, utilizando uma equipe formada por médico, 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. A estratégia 

traz no centro de sua proposta a expectativa relativa à reorientação do modelo assistencial a 

partir da atenção básica. Os alcances e os limites dessa proposta têm alimentado discussões, 

cujos argumentos visitam desde estatísticas oficiais sobre a expansão do número de equipes à 

reflexão crítica sobre as práticas de saúde desenvolvidas no contexto das unidades de saúde da 

família. Para acompanhar este debate, principalmente sob a ótica da segunda perspectiva, é 

essencial compreender o que traduz um modelo assistencial e, sobretudo, o que implica sua 

reorientação. Segundo Paim (2003, p. 567), modelo de atenção ou modelo assistencial "... é 

uma dada forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas e atender 
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necessidades de saúde individuais e coletivas. É uma razão de ser, uma racionalidade, uma 

espécie de 'lógica' que orienta a ação". 

Essa concepção de modelo assistencial fundamenta a consideração de que o 

fenômeno isolado de expansão do número de equipes de saúde da família implementadas até 

então não garante a construção de um novo modelo assistencial para a TB. Um trabalho 

publicado por Macinko et al. (2006) tem demonstrado que a expansão da ESF tem favorecido 

a equidade e universalidade da assistência – uma vez que as equipes têm sido implantadas, 

prioritariamente, em comunidades antes restritas quanto ao acesso aos serviços de saúde. 

Entretanto, são escassos os trabalhos que demonstram a influência desta estratégia na busca 

de sintomático respiratório de TB, em que consideramos que para tanto, faz-se necessário a 

realização de análises sobre a ESF em desenvolvimento em uma capital brasileira com alta 

endemicidade por TB, particularmente quanto às ações de BSR e aos processos de trabalho 

cotidianos de seus agentes.  

Por assim dizer, a ESF conta com ações essencialmente direcionadas à prevenção 

de doenças e promoção da saúde sem prejuízos para ações de tratamento e reabilitação, 

logo, é possível maior consecução da BSR no cotidiano das equipes de saúde da família, 

pela ênfase dada nas ações coletivas. A BSR possibilita o acesso das populações em 

situação de vulnerabilidade social, que têm grandes dificuldades de alcançar as unidades 

de saúde, seja pelas barreiras de ordem geográfica, econômica, organizacional e cultural. 

Esta ação no cotidiano do trabalho das equipes representa uma ruptura com a lógica 

programática, da indução da demanda pela oferta, para uma abordagem que coloca a 

promoção da saúde enquanto base de sustentação do processo de trabalho das equipes.   

Frente este contexto, o destaque dado à ESF no controle da TB é justificado pela 

possibilidade de mudanças das práticas contemporâneas, historicamente centradas na 

doença e no cuidado médico individualizado, por um novo modelo sintonizado com os 

princípios do compromisso ético e político das equipes com as necessidades de saúde da 

comunidade, e assim resolutividade das ações. O indivíduo deixaria de ser visto de forma 

fragmentada, isolado do seu contexto familiar, social e de seus valores e seria possível o 

desenvolvimento de novas "ações humanizadas, tecnicamente competentes, 

intersetorialmente articuladas e socialmente apropriadas" (Brasil, 2000). 

Dentre os atores que estão na linha de frente para a construção de um novo modelo 

tecno-assistencial, destaca-se a figura do Agente Comunitário de Saúde (ACS), cujo trabalho 

baseia-se, essencialmente, em ações no território. As primeiras experiências no país com ACS 

ocorreram no Ceará, a partir de 1987, em que um grupo, formado principalmente por 
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mulheres, passou a realizar ações básicas de saúde em 118 municípios. Tais ações foram tão 

impactantes, principalmente nas populações em situação de vulnerabilidade social, que 

levaram o Ministério da Saúde a recomendá-las em âmbito nacional. Este programa e a ESF 

estiveram vinculados à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), até que, em 1995, o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF) 

foram transferidos para a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS). Em meados de 1999, esses 

programas passaram para a coordenação da atenção básica da Secretaria de Políticas de Saúde 

(SPS).  

Destaca-se que apesar da existência dos ACS há vários anos, a profissão foi somente 

reconhecida em 10 de julho de 2002, a partir da Lei 10.507. De acordo com o art. 2º: 

 

A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício de 

atividade de prevenção de doenças e promoção de saúde, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste. 

 

Segundo informações do Ministério da Saúde, o total de ACS existentes no Brasil em 

setembro de 2010 chegava a aproximadamente duzentos e quarenta e três mil. Os ACS 

caracterizam-se pela comunicação com o usuário, contribuindo de forma exponencial para o 

acesso ao exame de diagnóstico da TB. 

O diagnóstico da TB ainda é tardio e há necessidade de maior acesso aos serviços de 

atenção à TB. O fato dos indivíduos infectados não terem acesso aos serviços de saúde 

contribui para que muitos casos não sejam diagnosticados, ou quando são estão em fase 

tardia, tendo infectada expressiva parcela da comunidade, constituindo desigualdade em saúde 

(SCATENA, 2009; CAVALCANTI, 2006). 

O ACS tem assumido a vanguarda de um novo paradigma que rompe com a prática 

curativa individualizada. Essa propositura tem forte relação com o resgate da cidadania e do 

capital social nas comunidades. Pauta-se na ideia de que somente as comunidades têm o 

conhecimento das suas necessidades e, portanto, contribuem na definição da melhor 

intervenção consoante à sua realidade social. Portanto, o ACS, como membro da comunidade, 

torna-se o responsável por combater o modelo curativista (TOMAZ et al., 2002).  

Nesse sentido, a figura do ACS e sua proximidade com a comunidade possibilitam a 

detecção precoce dos casos de TB, e assim redução das fontes de transmissão neste território 

(MACIEL et al., 2008).  
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Diferente de outros profissionais de saúde, não há um saber específico que oriente a 

profissão do ACS, não existe uma base técnica que o legitime, tampouco há clareza quanto 

aos padrões de treinamentos necessários a esse ator social. Esse ator busca resolver questões, 

como o acesso aos serviços, no que lhe corresponde certa racionalidade técnica, mas também 

deve integrar as dimensões de exclusão e cidadania (projeto ético-político imbricado ao seu 

exercício), todavia entra em crise, haja vista que no setor saúde não tem um saber 

sistematizado nem instrumentos adequados de gerência e trabalho que lhe possibilitem a 

atuação nesta linha (SILVA; DALMASO, 2002).  

Esse mesmo autor continua abordando que em virtude da ausência de uma área de 

conhecimento específico, o ACS acaba por vezes atuando pelo senso comum, religiosidade e 

até mesmo se apropriando dos recursos das famílias e da comunidade. Embora com essas 

limitações, o trabalho do ACS pode contribuir no controle da TB, na medida em que resgata 

atributos essenciais à produção social da saúde, como a valorização do sujeito enquanto 

protagonista do seu processo saúde-doença, da cidadania e justiça social.  

Suas práticas, pelo menos foi o que se pensou na proposição de sua atuação nos 

territórios em tempos de Alma Ata (1979), revestem-se de um certo resgate das populações 

que estiveram excluídas do cenário saúde no apogeu do século XX. Essas populações de 

excluídos representam na atualidade grande desafio ao SUS, sendo essas as mais atingidas 

pela TB, devido a suas condições de pobreza financeira e desigualdade no acesso aos bens e 

serviços.     

A ação que o ACS desempenha no controle da TB exige uma prática diferenciada, 

seguindo outro direcionamento de se fazer saúde. Sendo assim, exige-se do profissional a 

necessidade juntamente com a organização de repensar a forma de planejamento das ações 

relacionadas com a TB. Para se acompanhar um caso de tuberculose, exigem-se 

envolvimento, compromisso, supervisão e controle (MUNIZ, 2005). 

A atenção é voltada às condições agudas, à manifestação da doença, em que o 

paciente é geralmente identificado nos pronto-atendimento, pela debilidade física diante do 

agravamento da doença (NOGUEIRA, 2007; ARCÊNCIO, 2008). O sintoma da tosse é 

subvalorizado pelo paciente, comunidade e profissionais de saúde (NOGUEIRA, 2007). 

Na maioria das vezes, a BSR está acontecendo em momentos e locais isolados, 

concentrando-se em épocas de campanhas nacionais e mundiais ou globais. Os obstáculos 

referem-se à escassez de recursos humanos, o próprio estigma da doença presente no 

profissional e usuário, como a falta de motivação do profissional na realização da BSR. E, 
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diante desse quadro, faz-se necessário a criação de estratégias que tornem a BSR uma 

atividade diária nos profissionais (MUNIZ, 2005; NOGUEIRA, 2007). 

Nessa perspectiva, Muniz (2005) considera importante o trabalho dos ACS, com 

vistas à identificação do sintomático respiratório (SR) de TB, na comunidade, dos locais de 

risco, para o diagnóstico precoce, antes mesmo da agudização da doença. 

 

Figura 1 – Esquema do impacto do problema da TB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (RUFFINO-NETTO, 2000) 

 

Com base na figura 1, esboçada por Ruffino-Netto (2000), demonstra-se, a realidade 

do atendimento ao SR, na qual P representa a população geral. Percebe-se que o total de casos 

apresentados (X1) para o casos curados (X7), há uma perda significativa de SR, expondo a 

necessidade de se avaliar o acesso e BSR pelo serviço de saúde. 

Sendo assim, caracterizam-se por SR indivíduos que apresentam queixas de tosse por 

três semanas ou mais. (BRASIL, 2002a). Entende-se como BSR as ações organizadas, 

envolvendo o serviço de saúde e a população. Tal busca deve priorizar grupos de risco, ou 

seja, pessoas que sejam sintomáticos respiratórios; contatos de casos de tuberculose 

(BRASIL, 2002b). 

A busca por SR não é uma ideia atual, já em 1971 nos manuais de normas e 

instruções para o controle da TB se pensava nessa ação para o diagnóstico precoce (BRASIL, 

2002a). 
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A visita domiciliar, feita pelos ACS, é um espaço ideal para se realizar a BSR. Esse 

profissional deve ter uma atenção maior nos casos em que a população apresente maiores 

riscos de adoecimento, como por exemplo, residentes em comunidades fechadas, como 

presídios, manicômios, abrigos e asilos. Nessas comunidades, justifica-se a busca ativa 

permanente de casos: indivíduos com problemas de alcoolismo, usuários de drogas, 

mendigos, trabalhadores de saúde e outros em situações especiais também prioritários para 

essa ação. Incluem-se, também, nessa categoria, os imunodeprimidos por uso de 

medicamentos ou por doenças imunossupressoras (BRASIL, 2002b) 

O diagnóstico precoce se dá principalmente pela baciloscopia direta do escarro, o 

qual é o método fundamental porque permite descobrir as fontes mais importantes de 

infecção: os casos bacilíferos. Esse exame, quando executado corretamente, permite detectar 

de 70 a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade (BRASIL, 2002a). 

Denomina-se “caso de tuberculose” todo indivíduo com diagnóstico confirmado por 

baciloscopia ou cultura e aquele em que o m dico, com base nos dados clínico-

epidemiológicos e no resultado de e ames complementares, firma o diagnóstico de TB 

(BRASI , 2002)  O homem tuberculoso bacilífero   a fonte de infec  o de maior import ncia 

epidemiológica. Calcula-se que, durante um ano, um único indivíduo poderá contaminar, em 

média, de 10 a 15 pessoas que com ele tenham contato (BRASIL, 1997). 

A propaga  o da TB está intimamente ligada às condi  es de vida da popula  o  

Prolifera, como todas as doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, com 

serviços precários de infraestrutura urbana, como por exemplo, saneamento e habitação, onde 

coexistem a fome e a miséria (BRASIL, 2002). 

A transmiss o   plena enquanto o doente estiver eliminando bacilo e n o tiver 

iniciado o tratamento  Com o esquema terap utico recomendado, a transmiss o   redu ida 

gradativamente a níveis insignificantes ao fim de poucos dias ou semanas (BRASIL, 1997). 

A detecção dos casos de TB representa um dos aspectos essenciais no seu controle. 

Reconhecidamente, a baciloscopia de escarro   o m todo prioritário, quer para o diagnóstico, 

quer para o controle do tratamento de TB, al m de permitir a identifica  o da principal fonte 

de transmissão da infecção: o paciente bacilífero (BRASIL, 2004). De todos os casos de TB, 

aproximadamente 50 a 60% são pulmonares com baciloscopia de escarro positiva, 

representando a maioria dos casos (WHO, 1999). Os caso pulmonares, com baciloscopia de 

escarro positiva, são o foco das intervenções por esses serem a principal fonte de infec  o 

para outras pessoas, devido à baciloscopia de escarro ser um m todo de diagnóstico altamente 
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especifico e por que esses pacientes tipicamente sofrem mais altos índices de morbidade e 

mortalidade do que aqueles com baciloscopia de escarro negativa (WHO, 2005). 

Recomenda-se, para o diagnóstico, a coleta de duas amostras de escarro: uma por 

ocasi o da primeira consulta; e a segunda, na manh  do dia seguinte, ao despertar  Uma 

terceira amostra poderá ser requisitada a critério médico. 

O e ame baciloscópico deve ser solicitado nos seguintes casos, em ordem de 

prioridade: pacientes que procurem os serviços de saúde por sintomas respiratórios; pacientes 

que procurem os serviços de saúde por qualquer motivo, mas que, espontaneamente ou em 

resposta ao profissional de saúde, informem ter tosse e e pectora  o há tr s semanas ou mais; 

pacientes que apresentem imagem radiológica pulmonar suspeita. 

Os exames de escarro efetuados a partir da procura do serviço de saúde pelos 

indivíduos geralmente preocupados com seu estado de saúde não apresentam alto rendimento 

diagnóstico para o controle da TB no Brasil. Eles têm como meta diagnosticar pelo menos 

90% dos casos esperados; no entanto, o percentual de detecção de casos no país em 1998 foi 

de 67% (BRASIL, 2002). A maior parte dos casos não diagnosticados de TB pode ser 

atribuído ao baixo nível de detecção de casos positivos ao exame direto da expectoração. 

Os outros métodos diagnósticos, como estudo radiológico convencional, são 

utilizados de forma secundaria como método auxiliar. A prova tuberculínica serve como 

método de triagem que indica infecção pelo bacilo. Portanto, são métodos utilizados apenas 

em casos especiais (DIRETRIZES, 2004). 

O acesso à aten  o da saúde n o melhora automaticamente a detecção de casos. 

Qualquer esforço deve ser realizado para detectar casos infecciosos entre os indivíduos que 

procuram espontaneamente os estabelecimentos de assistência sanitária. Para isso, os 

prestadores de assistência devem informar-se bem acerca da TB e acerca do uso da 

baciloscopia de escarro, com garantia de qualidade para a detecção de casos (WHO, 2002). 

A prática incipiente da BSR demonstra um privilegiamento pelas equipes dos 

episódios agudos, o que contribui para a permanência da TB nas comunidades. A lógica de 

organização da atenção à TB por demanda espontânea não possibilita o acesso das populações 

mais vulneráveis socialmente, haja vista as distintas barreiras que se interpõem no curso ao 

serviço.  

Assim, há diferentes barreiras que obstaculizam o controle da TB, inclusive as 

percepções dos agentes, desconsiderando-a enquanto um problema ou política institucional 

das unidades de atenção aos episódios agudos (JAISWAL et al., 2003 ; NEEDHAM et al., 
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2004; SANOU et al., 2004 ; GUPTA et al., 2004 ; THANG et al.; 2005 ; SANTOS, 2007; 

ARCÊNCIO et al., 2008). 

Estudo realizado na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo em 2005, 

demonstra que 94,8% de SR deixaram de ser identificados pelo serviço de saúde mesmo 

havendo investimento no município na capacitação dos profissionais da BSR e também de 

disponibilidade de material na unidade (SANTOS, 2007). 

Santos (2007) traz algumas razões (crenças ou por não acreditar) para o pequeno 

caso de número identificados em domicílio, dentre elas a preocupação do profissional de 

resolver o problema que levou o usuário até a unidade e acaba esquecendo da BSR.  

A autora identifica que o número pequeno de profissional na unidade pode ser um 

fator para a não realização da BSR (falta de recursos humanos). Também são percebidas 

barreiras criadas pelo próprio usuário, em que esse não se quer ver doente de TB com medo 

do que essa doença poderá causa na sua vida social. 

A BSR é parte da estratégia de combate à doença, um vez que, quebrando a cadeia de 

transmissão, irá impedir o surgimento de novos casos. Dessa forma, o PNCT trabalha em 

favor da BSR como melhor forma de prevenção (BRASIL, 2002a) 

O PCT incorpora à preparação dos ACS dentro da ESF pela importância do 

questionamento da tosse nas visitas diárias deste ator (BRASIL, 2002b). Para que a busca 

ativa seja realizada com mais frequência pelos membros da equipe, é necessário mostrar os 

benefícios que serão proporcionados pela realização dessa tarefa pela equipe. 

A BSR é composta por duas fases: a preparatória e a executiva. A primeira é aquela 

na qual o profissional irá priorizar as áreas de maior fluxo; disponibilizar o material 

necessário para atender à demanda; sensibilizar e capacitar os profissionais para a realização 

da BSR; a segunda será ir ao campo, colher, realizar entrevistas, monitorizar e após avaliar a 

ação (SANTOS, 2007). 

A BSR é uma ferramenta que deve ser utilizada por todos os profissionais da unidade 

e não se concentrar em uma categoria profissional. Muitas vezes o profissional conhece o 

procedimento, sabe da relevância dessa atividade, mas de alguma forma não a executa, seja 

pela falta de tempo, ou descompromisso com a proposta. O diagnóstico precoce da TB é a 

forma mais efetiva para a interrupção da cadeia de transmissão da doença na comunidade, 

logo essa proposta deve ser incorporada à prática de gestão assistencial. 

Uma experiência realizada num serviço de saúde, durante quinze dias, todas as 

pessoas que iam até o serviço eram questionadas quanto à presença da tosse, 2,4 milhões de 
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pessoas foram ouvidas, desse número surgiu 54.000 (2,3%) SR e 595 casos positivos (1,3%). 

(GALESI; COL, 2001) 

Por assim dizer, a BSR deve ser uma prática inserida no contexto diário do 

profissional de saúde da unidade. Mas, ainda se vê que a prática da busca ainda incipiente, em 

que na maioria dos casos, é o indivíduo que procura o serviço de saúde (BRASIL, 2002b). 

Segundo Caminero (2003), o ato do SR ir até a unidade passa a caracterizar a busca 

passiva, no qual o estágio da doença já está bastante avançado, fazendo com que o usuário se 

dirija ao serviço em busca da cura. 

Pesquisas relatam que os profissionais são capacitados para a realização da BSR, mas 

de alguma forma acabam não a colocando em prática. Existem muitas barreiras que fazem 

com que ocorra a não incorporação da BSR à rotina de trabalho do profissional do serviço de 

saúde. Tais barreiras são reflexas do modelo assistencial, de privilegiamento das condições 

agudas na rotina de trabalho das equipes da atenção básica, em que as equipes não se 

envolvem com a proposta de vigilância em saúde enquanto a égide das suas práticas 

(MONROE et. al, 2007). 

A característica macro e micro organizacional somente corroboram para a 

permanência da TB na sociedade. Entre as características macro-organizacional são 

destacadas a fragilidade da gestão para a condução e abertura de espaços de diálogos dentro 

das unidades, do compartilhamento no coletivo na tomada de decisão.  

No que tange a micro-organizacional, destaca-se a falta de responsabilização das 

equipes no cuidado das famílias no território, que somente vem a reforçar a iniquidade em 

saúde. Cabe destacar que a TB é reflexo desta iniquidade, e enquanto as desigualdades no 

acesso ao serviços de saúde permanecerem, dificilmente ter-se-á controle da TB  

Aguardar que o doente vá até unidade de saúde quando apresentar os sintomas não é 

suficiente para quebrar a cadeia de transmissão. Sendo assim, a ESF contribui 

substancialmente nas ações de controle da TB, pelo seu enfoque nas ações da promoção da 

saúde, sem prejuízos para as de cunho preventivo e reabilitador. Sua lógica, pelo menos no 

plano ideológico, permite o resgate da cidadania, no agir coletivamente em prol de um bem 

comum, ou seja, no cuidado coletivo, tudo isso fortalecido pelo vínculo e a co-

responsabilização entre o usuário e as equipes de saúde. Tais prerrogativas fazem com que o 

ACS torne-se um agente em potencial para o controle da TB. 

A Política Nacional de Controle da TB tem contato com as equipes de saúde da 

família para o diagnóstico precoce da doença, especialmente por meio da BSR nas visitas 

domiciliares dos ACS, em que se espera oportunamente a identificação dos suspeitos e a 
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orientação para coleta e a distribuição de pote de escarro pelo ACS, priorizando os 

comunicantes de casos bacilíferos de TB. Vale resgatar o impacto epidemiológico desta ação 

pela redução efetiva da carga da doença nas diferentes comunidades. 

A busca ativa de SR deve ser realizada, prioritariamente, pelas equipes da atenção 

primária, todavia, estudos mostram que essa atividade não é priorizada nas rotinas das 

unidades de ESF e Unidade Básica de Saúde (UBS), sendo realizada de forma esporádica, 

pontualmente em campanhas (OLIVEIRA, 2006; NOGUEIRA, 2007). 

A BSR representa a ruptura ou transposição dessas barreiras, haja vista que o foco da 

intervenção seria as populações que não chegam ou alcançam os serviços e, portanto, estão 

em situação de vulnerabilidade. 

Entende-se a necessidade de uma avaliação das ações de controle da TB na 

percepção dos ACS, pois a BSR deve ser uma prática constante no seu processo de trabalho 

sendo necessário um estudo que reforce essa prática. O estudo torna-se importante, uma vez 

que por meio dele tem-se uma caracterização do trabalho do ACS na BSR. 

Desse modo, entende-se a necessidade de um novo processo de trabalho para busca 

do SR de TB, e sendo assim, surgem as seguintes questões: a BSR faz parte da prática do 

ACS nos diferentes distritos? Qual a estrutura das Unidades de Saúde para o exercício desta 

prática entre os distritos? Tais Unidades de Saúde são acessíveis a esta comunidade, haja vista 

que o acesso será determinante na efetividade da BSR nos respectivos distritos de saúde? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

2.1.1 Analisar a Busca por Sintomático Respiratório de TB na prática e perspectiva do 

ACS nos distritos sanitários do município de Natal. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Identificar a estrutura das unidades de atenção primária para a consecução da busca de 

sintomático respiratório; 

Identificar as facilidades e dificuldades para a coleta de escarro na comunidade; 

Identificar o acesso do SR às Unidades de Saúde; 

Caracterizar as ações para a coleta do exame de escarro; 
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3 MARCO TEÓRICO: MODELO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

A ideia de um novo modelo de atenção surge quando o atual não dá conta de 

responder às questões sociais da comunidade. Sabe-se que o atual modelo de Vigilância em 

Saúde somente tem corroborado para as mazelas na saúde, as iniquidades, que reforçam e 

retroalimentam as doenças de cunho social, como a TB nas comunidades. 

 Entende-se necessidade de saúde, enquanto algo de carecimento, aquilo que o 

indivíduo entende que deve ser corrigido em seu atual estado sócio-vital. Pode ser uma 

alteração física, orgânica, que o impede de seguir vivendo em sua rotina de vida ou um 

sofrimento ainda não identificado fisicamente; ou até mesmo uma situação que se reconhece 

como “uma falta”, algo de que carece, como uma informação. O resultado das intervenções 

sobre qualquer desses carecimentos é reconhecido, portanto, como necessidade, tornando as 

próprias intervenções também necessidade (SCHRAIBER et al., 1996). E justamente neste 

universo complexo é que as práticas devem se conformar, em que elas são organizadas 

com base no diagnóstico situacional das comunidades. 

Desde a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, os problemas como: 

acesso aos serviços de saúde, inadequação dos serviços às necessidades, qualidade 

insatisfatória do serviço e ausência de integralidade já eram apontadas. Diante disso, 

surge um movimento para se construir um modelo de atenção que superasse essas 

barreiras, um modelo que estivesse em sintonia com a doutrina da Reforma Sanitária 

Brasileira (PAIM, 2003). Paim apresenta uma definição de modelo de atenção: 

 

Modelos assistenciais ou modelos de atenção têm sido definidos como combinações 

tecnológicas utilizadas pela organização dos serviços de saúde em determinados 

espaços-populações, incluindo ações sobre o ambiente, grupos populacionais, 

equipamentos comunitários e usuários de diferentes unidades prestadoras de serviço 

de saúde com distinta complexidade. (PAIM, 2003, p.567). 

 

Esse mesmo autor continua afirmando que o modelo não é uma forma de direcionar 

o serviço ou geri-lo. Logo, modelo de atenção é uma forma de solucionar problemas por meio 

da combinação de técnicas e tecnologia. 

A concepção tradicional de saúde, pautada no modelo médico-assistencial ou 

sanitarista, fez com que o setor saúde ficasse impotente em face dos problemas provocados 

pelo intenso processo de exclusão social. Dessa forma, vem se fortalecendo a concepção das 

ações de promoção da saúde, orientadas para as ações coletivas e intersetoriais, 
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independentemente do sistema de atenção à saúde. A atenção voltada para a produção social 

da saúde das populações gera a necessidade de esclarecer as mediações que operam entre as 

condições reais em que ocorre a reprodução dos grupos sociais no espaço e a produção da 

saúde e da doença (MONKEN; BARCELLOS, 2007).  

O modelo médico assistencial privatista é o modelo mais conhecido e reproduzido 

apenas por não conseguir combater os problemas evidenciados pela grande parcela da 

população. Esse modelo reforça a procura por serviço de saúde, ou seja, o individuo irá 

procura o serviço de saúde apenas quando estiver com a doença instalada (PAIM, 2003). 

Logo, o surgimento do modelo médico-assistencial ou sanitarista”, que segundo 

Paim (2003) tem enfrentado os problemas de saúde da população por meios de campanhas 

(vacina, combate a epidemias, etc.) e programas (tuberculose, hanseníase, saúde da mulher, 

etc.). Porém, esse modelo não dá conta da totalidade da situação saúde da população, pois 

trabalha de forma desconectada com as demais ferramentas de promoção à saúde, agindo de 

forma pontual e individualizada. 

Esse mesmo autor contribui ainda afirmando que a partir da década de 80 foram 

surgindo propostas alternativas para melhor assistir a população, tais como: acesso universal à 

saúde, rede regionalizada e hierarquizada, descentralização, atendimento integral e 

participação comunitária. Com isso, surgem os Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde (SUDS), um passo inicial para o surgimento do atual Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esse modelo de saúde busca garantir ao usuário uma assistência antes que a doença 

esteja instaurada em seu organismo, trabalhando de forma preventiva e por meio de dados 

epidemiológicos. 

Paim (2003) e Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) afirmam que a constituição de 

1998, a Lei Orgânica da Saúde e as Normas Operacionais Básicas (NOB 93; NOB 96) tinham 

o propósito de descentralizar a rede em saúde o que não foi visualizado em sua plenitude em 

todos os municípios do país, ocorrendo então uma reconcentração de recursos financeiros em 

regiões, estados e municípios. Em meio a esse contexto de debate acerca do financiamento e 

gestão do SUS, o Ministério da Saúde desenvolveu a ESF, cujos resultados positivos em 

termos do impacto sobre alguns indicadores de saúde têm contribuído para validar, como eixo 

do processo de reorganização dos serviços básicos no SUS.  

Para o setor saúde, a perspectiva do modelo da vigilância em saúde configura-se no 

constructo operacional que se propõe a dar resposta aos problemas e necessidades de saúde. 

Monken e Barcellos et al. (2007) conceituam a Vigilância em Saúde como modo tecnológico 

de organização do trabalho no território, sendo uma proposta de redefinição das práticas 
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sanitárias, organizando processos de trabalho em saúde sob a forma de operações, para 

enfrentar problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos. Essas operações 

devem se dá em territórios delimitados, nos diferentes períodos do processo saúde-doença, 

requerendo as diferentes combinações tecnologias.  

A Vigilância em Saúde busca incorporar os conhecimentos da Vigilância 

Epidemiológica com a Vigilância Sanitária, e assim, promover ações de cunho universal, 

integral e equânime. Desenvolvendo assim uma visão mais ampla do processo saúde-doença, 

construindo “um espa o da saúde” e n o mais uma aten  o à doen a (O IVEIRA; 

CASANOVA, 2009). 

O desenvolvimento das práticas na perspectiva da Vigilância em Saúde implica 

pensar e agir no território, a partir de análise situacional das necessidades para um 

planejamento efetivo das intervenções. Assim, pensou-se em um marco teórico que 

possibilitasse a compreensão do processo de trabalho das equipes de saúde no território, 

Portanto, optou-se pela vigilância em saúde, porque ela possibilita a rearticulação de saberes e 

de práticas sanitárias, não rompendo totalmente com o conhecimento da epidemiologia, 

todavia as práticas e saberes não estão restritos a esta ciência, pois esse modelo agrega 

aspectos importantes ao controle da TB, como capital social, cidadania e orientação ou 

enfoque comunitário (OLIVEIRA; CASANOVA, 2009). 

Esse autores consideram que para a Vigilância em Saúde, os problemas são definidos 

na dimensão conceituada como particular, pois, nesse nível, os problemas emergem como 

características de grupos de população, em conjunto com seus processos de reprodução social, 

configurando-se em comunidades, ou “grupos sócio-espaciais particulares”  

As ações e práticas que derivam dessa abordagem particular permitem trabalhar em 

períodos mais precoces do processo de determinação e, ao mesmo tempo, ampliar as 

estratégias de atenção primária como um conjunto de ações sociais dirigidas a essas 

comunidades (OLIVEIRA; CASANOVA, 2009). 

De acordo com Paim (2003), esse novo modelo busca detectar o caso de TB não 

quando o usuário sente-se doente, mas que seja detectado em seu domicilio, por meio de 

visitas domiciliares e dados epidemiológicos. Sendo assim, há um busca maior pela detecção 

precoce e o tratamento oportuno mediante a busca por sintomáticos respiratórios, além do 

acompanhamento dos casos de TB para um melhor controle da doença. 

Dentro dessa perspectiva, a BSR de TB se configura uma base organizativa do 

processo de trabalho, e reflete uma nova prática que incorpora as necessidades de saúde do 
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território e a promoção da saúde enquanto égide do projeto político-institucional das unidades 

da atenção primária (MONKEN E BARCELOS, 2007).   

Dessa forma, Monken e Barcelos (2007) trazem que à vigilância em saúde exerce o 

papel organizativo dos processos de trabalho em saúde mediante operações intersetoriais, 

articuladas por diferentes ações de intervenção (promoção, prevenção, atenção), fincada em 

seus três pilares estratégicos: os problemas de saúde, o território e a prática intersetorial.  

Esse modelo, apoiado no conceito positivo do processo saúde-enfermidade, desloca 

radicalmente o olhar sobre o objeto da saúde pública – da doença para o modo de vida (as 

condições e estilos de vida) das pessoas, corroborando desta forma para o avanço no controle 

da tuberculose (MONKEN E BARCELOS, 2007). 

Paim (2003) traz uma figura que consegue sintetizar e correlacionar o modelo de 

vigilância em saúde, expondo ações no âmbito individual e coletivo. 

 

Figura 2. Diagrama da Vigilância da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAIM (2003, p. 574) 

 

Como foram abordadas anteriormente, as políticas de saúde se concentram em 

episódios agudos, exteriorizados por óbitos, sequelas e casos graves como observado à direita 
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da figura. Ficando clara a abordagem assistência médico-hospitalar e a da vigilância 

epidemiológica. No diagrama, pode-se identificar a exposição e o risco, entendendo risco 

como a probabilidade de adoecer. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas 

que combatam de forma eficaz os riscos, destacando os determinantes sociais da saúde, 

promovendo intervenções por meio de um novo projeto cultural de comunicação social e de 

educação em saúde. 

Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) trazem em sua discussão que a Vigilância da 

Saúde deve ser exercitada entre os diferentes níveis de atenção. Dessa maneira, a existência 

de uma articulação entre os mais diversos setores fortaleceria os princípios do SUS, com 

equidade, integralidade a intersetoriedade, conforme Figura 3. 

 

Figura 3. Vigilância da Saúde e outras propostas alternativas de modelos de atenção e de 

organização de serviços. 

 Fonte: (PAIM, 2003, p. 578) 

 

Do ponto de vista do âmbito de atuação, a Vigilância da Saúde expande-se fora 

muros do “sistema de servi os de saúde” e consegue alcançar setores e órgãos de ação 

governamental e não governamental, formando uma complexa rede de entidades 

representativas dos interesses de diversos grupos sociais. A finalidade das intervenções da 

Vigilância Sanitária demonstra na medida em que incluem sujeitos de âmbitos institucionais 

de outros setores, do segmento produtivo e de organismos internacionais multilaterais. 

 

Segundo Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998), pode-se sintetizar o modelo de 

vigilância da saúde refletindo três pontos: a Vigilância da Saúde sendo praticada como 
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Análise de Situações de Saúde; o segundo ponto seria a Vigilância da Saúde como proposta 

de “integra  o” institucional entre a Vigilância epidemiológica e a Vigilância sanitária, 

inicialmente inserindo-se no processo de municipalização; e por último, a Vigilância da Saúde 

como uma proposta de redefinição das práticas sanitárias. 

Conforme figura 4, pode-se analisar de forma mais clara o Modelo de Vigilância da 

Saúde em relação a outros modelos apresentados. 

 

Figura 4. Modelos de Vigilância da Saúde 

 Fonte: Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) 

 

De acordo com Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998, p. 156): 

 

A Vigilância da Saúde corresponderia, assim, a um modelo assistencial que 

incorpora e supera os modelos vigentes, implicando a redefinição do objeto, dos 

meios de trabalho, das atividades, das relações técnicas e sociais, bem como das 

organizações de saúde e da cultura sanitária. Nessa perspectiva, aponta na direção da 

superação da dicotomia entre as chamadas práticas coletivas (vigilância 

epidemiológica e sanitária) e as práticas individuais (assistência ambulatorial e 

hospitalar) através da incorporação das contribuições da nova geografia, do 

planejamento urbano, da epidemiologia, da administração estratégica e das ciências 

sociais em saúde, tendo como suporte político-institucional o processo de 

descentralização e de reorganização dos serviços e das práticas de saúde ao nível 

local. 

 

Diante do que foi exposto, o modelo de Vigilância da Saúde apresenta-se como o 

mais adequado para controlar a TB. Por isso, deve ser considerado nàs práticas dos 

profissionais da área da saúde. 
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4. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa   parte do estudo “Retardo no diagnóstico da tuberculose: análise das 

causas em diferentes regi es do país”, aprovado e financiado pelo CNPq/CT-

Saúde/MS/SCTIE/DECIT Nº 034/2008, e coordenada pela área de estudos operacionais da 

Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose-REDE TB. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo de corte transversal, sendo realizado inquérito com os ACS do 

município de Natal/RN. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO  

 

O estudo foi desenvolvido no município de Natal, que está localizado na costa 

atlântica, cortado pelo principal rio do Estado, o Potengi, no qual se encontra um importante 

porto marítimo. Possui clima úmido, com temperatura media anual de 28º, com uma 

população de 789.895 habitantes (NATAL, 2006). 

Natal é uma cidade turística, onde as pessoas são atraídas pelas praias e o clima 

agradável. Apresenta uma área física de 169,9 Km2, equivalente a 0,32 % da superfície do 

Estado. Limita-se ao norte com Extremoz, ao sul com Parnamirim, ao leste com o Oceano 

Atlântico, e ao oeste com São Gonçalo do Amarante (NATAL, 2006). 

Está dividida geograficamente em 36 bairros, distribuídos em quatro regiões 

administrativas: norte, sul, leste e oeste (NATAL, 2006). 

A rede municipal de saúde é composta por 147 unidades, sendo 80 municipais, 10 

estaduais e 4 federais. De forma complementar, prestando serviço ao SUS municipal, conta-se 

com 6 unidades filantrópicas e 47 unidades privadas contratadas (NATAL, 2007). 

A rede básica é composta por 115 equipes de Saúde da Família, equivalendo a 27 

Unidades Saúde da Família, possui também 24 Centros de Saúde, 8 unidades mistas, 3 centros 

clínicos. Em 2007, apresentou 186 casos de TB, com uma incidência anual de cerca de 

23/100.000 habitantes, uma porcentagem de TB/HIV (13,4%) e a cobertura de pacientes em 

tratamento supervisionado de 43%. 
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A TB tem se mostrado persistente nesse município e vem se mantendo desde 1996, 

com número anual de casos registrados entre 400 e 450. Uma série histórica dos dados mostra 

uma leve tendência de queda na incidência desse agravo, porém de forma lenta. Em 2003, 

esse indicador teve sua incidência de 59,1/100.000 habitantes, superando a média nacional 

(40,8/100.000 habitantes). As maiores concentrações de casos no município de Natal foram 

encontrados nas regiões oeste (145 casos) e norte (137 casos), porém foi a região leste que 

apresentou a maior taxa de incidência de casos de TB. Essa última região é bem heterogênea e 

abrange tanto bairros de alto poder aquisitivo, como bairros de classes menos privilegiadas, os 

quais têm um peso importante nesse indicador (NATAL. 2006). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

A população do estudo foi constituída por ACS do município de Natal/RN, que 

atuam nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, compondo um 

universo de aproximadamente 646 ACS. Estando a população distribuída da seguinte 

forma: 344 – distrito norte; 31 – distrito sul; 207 – distrito oeste e 64 – distrito leste. 

A amostragem seguiu a forma probabilística aleatória estratificada, em que cada 

sujeito da população teve a mesma chance de participar da amostra da pesquisa. Foram 

retirados elementos proporcionais de cada grupo, de modo que todos os grupos fiquem 

representados. O sorteio se deu pela tabela de números aleatórios (LEOPARDI, 2002). 

Para o cálculo do tamanho da amostra de ACS estratificada por distrito, utilizou-

se a equação de Bolfarine e Bussab (2005). Assumindo variância média dos estratos (Sd
2
= 

1) e a diferença entre a média amostral simples dos estratos e a média da população (B = 

0,2) e probabilidade do erro tipo I igual a (Zα = 1,96), temosn = Sd
2
. (Zα)

2
/B

2
 = 96. 

Prevendo-se uma taxa de não resposta de aproximadamente 10%, calculou-se umn= 108, 

sendo distrito norte com 57; Sul = 6; leste = 11 e oeste = 34. Dos 344 ACS do distrito 

norte, foram sorteado para a entrevista 57; dos 31 do distrito sul foram sorteados 6; dos 

64 dos distrito leste foram sorteados 11; e dos 207 do distrito oeste foram sorteados 34. O 

quadro, a seguir, mostra o tamanho da amostra em relação à população por distrito. 
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Quadro 1 – População e amostra calculada por distrito sanitário na SMS, Natal, RN. 2009. 

Distrito População Amostra calculada 

Norte 344 57 

Sul 31 06 

Leste 64 11 

Oeste 207 34 

Total 569 108 

 

Número total de ACS = 646 

Cálculo do tamanho da amostra - amostragem estratificada por distrito: 

Pnorte = 344/646 = 0,53 

Psul = 31/646 = 0,05 

Pleste = 64/646 = 0,10 

Poeste = 207/646 = 0,32 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Em consonância com os objetivos do estudo e com o referencial teórico adotado, as 

variáveis analisadas foram as seguintes:  

-características sócio-demográficas (sexo; remuneração; nível escolaridade; tipo de 

unidade que o ACS trabalha); 

- busca de Sintomático Respiratório (recusa da coleta de BSR, motivos que provocam 

a recusa); 

-horário de funcionamento da unidade de saúde; 

 -necessidade de transporte motorizado;  

- estrutura do serviço (dispõe de formulários para solicitação do exame de escarro, 

potes para coleta, educação do SR para realização da coleta, disponibilidade de local 

adequado para o armazenamento do pote de escarro, retaguarda laboratorial 

responsável, frequência de coleta das amostras de escarro pelo laboratório, presença de 

profissional que responda pelas ações de TB na unidade) 
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4.5 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

 

O instrumento de coleta de dados consiste do questionário “Primary care Assesment 

Toll”, (PCAT), validado por Almeida e Macinko (2003) e adaptado para atenção em TB por 

Villa e Ruffino-Netto (2009). O PCAT (Anexo II) contém questões correspondentes ao 

diagnóstico da TB e a sua relação com a organização dos serviços de saúde. Foi desenvolvido 

pela Universidade de Johns Hopkins, como instrumento de avaliação rápida dos aspectos 

considerados críticos da atenção básica. O questionário tem como marco teórico os atributos 

da atenção primária, uma vez que os sistemas de saúde que se baseiam nesses atributos 

apresentam-se com melhor desempenho.  

Construído para pessoas chaves no processo, o questionário foi revisado e adaptado 

para avaliação das ações do Programa do Controle da Tuberculose, resultando na versão 

dirigida aos ACS, sendo usada no presente estudo para avaliar a busca do sintomático 

respiratório de TB (Anexo I). 

Validação de conteúdo, segundo Polit, Beck, Hungler (2004), refere-se à elaboração 

de questionamentos que podem ser construídos acerca de um tópico, e que eles possam 

representar o universo a ser estudado. 

O entrevistado respondeu cada pergunta segundo escalas de possibilidades 

preestabelecida, da escala de Likert, sendo atribuído um valor entre zero e cinco. O valor zero 

foi atribuído para a resposta não sabe; o valor 99 quando não se aplica e os valores de 1 a 5 

registraram o grau de relação de preferência (ou concordância) das afirmações. Os 

entrevistados também responderam às perguntas segundo as escalas variadas de respostas 

como, dicotômicas, qualitativas ordinais, etc. Para proceder à coleta de dados, foram 

utilizados roteiros explicativos sobre a escala de respostas dos questionários direcionados ao 

entrevistado. 

Com vistas à caracterização das Unidades de Saúde, bem como a disponibilidade de 

insumos ou capacidade para a realização da BSR, e a fim de complementação do questionário 

dos ACS, foi aplicado também um questionário aos gestores ou administradores das Unidades 

de Saúde (Anexo III).  
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4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

Realizou-se um pré-teste com os ACS da região metropolitana de Natal, afim de 

identificar possíveis falhas do instrumento no que se refere a complexidade das questões, 

imprecisão da redação ou a utilização de questões não apropriadas ou condizentes com a 

realidade dos sujeitos. Inicialmente, realizou-se um contato prévio com o gerente ou diretor da 

UBS ou ESF, em que as equipes eram convidadas a participar do estudo. 

Elaborou-se um banco de dados no Excel, e depois transferidos para o STATISTICA 

6.0.  Procedeu-se as análises a partir do referido software, e através de estatística descritiva, 

foram comtemplados foram contemplando valores absolutos e relativos a cada distrito de 

saúde investigado. Posteriormente, foram analisados com base em uma medida de tendência 

central: a média. 

Faz-se necessário informar que a média segue um escore de valores, representando, 

portanto, o menor escore (escore 1) o pior indicador, posto que concebe a ideia de que a busca 

"nunca" ocorre. Da mesma forma, o escore de maior valor (escore 5) representa um indicador 

positivo, uma vez que compreende  a imagem de que "sempre" tal tecnologia se encontrava 

acessível ao usuário. Assim, os pesquisadores consideraram níveis satisfatórios quando o 

indicador apresentasse valor maior ou igual a 4, regulares abaixo de 4 e acima ou igual ao 

valor 3; e insatisfatórios se escores abaixo do valor 3. 

 

4.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os indicadores criados corresponderam ao valor médio obtido pela somatória de 

todas as respostas de todos os ACS entrevistados, como também os gestores das 

unidades para cada pergunta e dividido pelo total de respondentes. Procedeu-se à análise 

estatística simplificada. 

 

4.8 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 5 de fevereiro de 

2009, protocolo nº 0984/2008. A pesquisa também foi submetida ao Comitê de Ética 
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e Pesquisa – CEP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (274-

2009). Tomou-se anuência dos participantes por escrito a partir do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, sendo entregue uma via ao entrevistado e outra 

arquivada em local apropriado pelo pesquisador (ANEXO IV). O local da coleta de 

dados foi escolhido pelos participantes, acontecendo predominantemente nos serviços 

de saúde, nos locais de exercício dos ACS. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A amostra de ACS foi composta de 87% do sexo feminino. Quanto ao grau de 

formação, percebeu-se que 58% concluíram o ensino médio. Em relação ao tempo de 

exercício da profissão de ACS, tivemos uma média de 120 meses (IC 95% 111,9 – 129,5. 

Quanto ao local pesquisado, foi levantado que 90% eram USF. A média encontrada de 

acompanhamento de casos foi de dois casos de TB desde o início da carreira profissional do 

ACS e nos últimos três anos essa média se apresenta de 1 caso acompanhado. 

Segue, abaixo, tabela com os indicadores de estrutura das Unidades de Saúde para 

efetivação da BSR, apresentando a frequência e porcentagem por distritos do município do 

Natal. 

 

Tabela 1- Estrutura das unidades de saúde para a Busca de Sintomático Respiratório, segundo Distritos 

Sanitários, Natal (2009) 

Indicadores Distrito 

Norte 

(n = 21) 

Distrito 

Sul 

(n = 2) 

Distrito 

Leste 

(n = 4) 

Distrito 

Oeste 

(n = 11) 

 

Média dos 

Distritos 

(n=38) 

 ivro de sintomático respiratório fq 

% 

[21] 

100 

[2] 

100 

[4] 

100 

[11] 

100 

[38] 

100 

Profissional responsável pelas 

a  es relacionadas a TB 

fq 

% 

[21] 

100 

[2] 

100 

[4] 

100 

[11] 

100 

[38] 

100 

Formulário para solicita  o da 

baciloscopia 

fq 

% 

[21] 

100 

[1] 

50 

[4] 

100 

[11] 

100 

[37] 

97,4 

Pote de escarro no servi o fq 

 % 

[19] 

90,5 

[2] 

100 

[3] 

75 

[6] 

54,5 

[30] 

79 

Potes de fácil acesso aos fq [17] [2] [3] [8] [30] 
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profissionais  % 80,5 100 75 72,7 79 

Rotina sistemati ada no 

atendimento usuário de TB 

fq 

% 

[17] 

80,5 

[0] 

0 

[2] 

50 

[10] 

91 

[29] 

76,3 

 aboratório responsável fq 

% 

[19] 

90,5 

[0] 

0 

[2] 

50 

[7] 

63,6 

[28] 

73,7 

Geladeira pra arma enamento da 

amostra 

fq 

% 

[8] 

38 

[1] 

50 

[1] 

25 

[5] 

45,5 

[15] 

39,4 

       

Fonte: dados provenientes da coleta de dados. 

 

Em relação à estrutura das Unidades de Saúde para consecução da BSR, com base na 

tabela 1, visualiza-se que em todas as unidades dos distritos há um profissional responsável 

pelas ações de controle da TB, bem como a existência do Livro de SR. 

De maneira geral, o município de Natal caracteri a-se por possuir níveis satisfatórios 

de formulários e potes para a coleta de escarro, no entanto, um ponto crítico é o local para o 

armazenamento dessa amostra, em que apenas 39% dos ACS reportaram que as unidades 

dispõem de uma geladeira para o condicionamento do escarro. Essa situação pode estar 

relacionada à agilidade da retaguarda laboratorial para o recolhimento das amostras nas 

Unidades de Saúde, ou então os SR tem de se dirigir ao laboratório para entregar o material. 

Porém, algumas fragilidades surgem quando se analisam as questões por distritos, se 

destacando o distrito Sul com apenas 50% das unidades possuindo ficha para a solicitação da 

baciloscopia de escarro. Também não apresentou uma rotina sistematizada no atendimento do 

SR assim como na retaguarda laboratorial. 

No que se refere à disponibilidade de pote de escarro, observou-se uma deficiência 

no distrito oeste. Esse dado entra em conflito com as unidades de saúde do distrito sul que 

possuem potes para a coleta de escarro. Já os demais distritos possuem nível razoáveis de 

pote, sendo o distrito norte com 90% e o distrito leste 80% aproximadamente. 

Em relação à retaguarda laboratorial, identificou-se que somente as unidades de 

atenção primária do distrito norte contam, em sua maioria, com apoio laboratorial para a 

realização das baciloscopias. Já os demais distritos sanitários revelam dificuldades para 

realização dessa ação na prática diária na percepção dos ACS. 
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Tabela 2-Estrutura das unidades de saúde para a Busca de Sintomático Respiratório da TB na perspectivas dos 

ACS, Natal (2009) 

Indicadores Distrito 

Norte 

(n = 63) 

DistritoSul 

(n = 6) 

Distrito 

Leste 

(n = 8) 

Distrito 

Oeste 

(n = 33) 

 

Média dos 

Distritos 

(n=110) 

O e ame   encaminhado 

ao laboratório 

Media 

DP 

4,10 

[1,74] 

5,00 

[0,00] 

3,80 

[2,16] 

4,22 

[1,23] 

4,13 

[1,60] 

Formulário para 

solicita  o de e ame de 

escarro 

M dia 

DP 

4,55 

[1,21] 

2,50 

[2,73] 

5,00 

[0,0] 

4,9 

[0,17] 

4,60 

[1,22] 

N o dei a de ser 

Encaminhado para o 

laboratório por falha da 

unidade de saúde  

M dia 

DP 

4,43 

[1,54] 

2,00 

[2,64] 

5,00 

[0,0] 

4,86 

[0,34] 

4,5 

[1,40] 

Recebimento do pote com 

o escarro 

M dia 

DP 

4,45 

[1,19] 

2,66 

[2,08] 

4,25 

[0,95] 

4,52 

[1,02] 

4,38 

[1,20] 

Devolve o pote com 

escarro a unidade 

M dia 

DP 

4,48 

[1,12] 

-- 

[--] 

4,75 

[0,50] 

4,25 

[1,13] 

4,42 

[1,10] 

Possui pote para coleta do 

e ame de escarro  

M dia 

DP 

4,06 

[1,59] 

4,16 

[2,04] 

3,62 

[1,68] 

3,92 

[1,35] 

4,0 

[1,54] 

Possui local específico 

para guardar o escarro 

M dia 

DP 

2,36 

[2,24] 

2,66 

[2,58] 

1,87 

[2,58] 

2,72 

[2,34] 

2,45 

[2,29] 

       

Fonte: dados provenientes da coleta de dados. 

 

A tabela 2 reflete a percepção do ACS acerca da estrutura da Unidade de Saúde  

 evando-se em considera  o o que os gerentes responderam na Tabela 1, pode-se perceber a 

e ist ncia de uma apro ima  o entre os relatos desses sujeitos  

O estudo evidencia níveis satisfatórios em grande parte dos indicadores de estrutura 

das unidades quando analisamos os resultados alcan ados de maneira geral, tra endo como 

fragilidade o local de arma enamento da amostra, ponto tamb m levantado pelos gestores das 
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unidades na tabela 1  Essa situa  o pode levar a perdas das amostras coletadas e a 

descontinuidade da BSR  

Na análise por distritos, e tomando como base os relatos dos ACS, identificaram-se 

fragilidades no distrito sul, quanto à falta de formulário para a solicita  o da baciloscopia de 

escarro e devolu  o dos potes de escarro pelos usuários às Unidades de Saúde  

 

Tabela 3- Indicadores de acesso do Sintomático Respiratório às Unidades de Saúde na perspectiva dos ACS, 

segundo distritos sanitários, Natal (2009) 

Indicadores Distrito 

Norte 

(n = 63) 

DistritoSul 

(n = 6) 

Distrito 

Leste 

(n = 8) 

Distrito 

Oeste 

(n = 33) 

 

Média dos 

Distritos 

(n=110) 

       

O usuário n o precisa 

pagar transporte para se 

deslocar at  a unidade 

M dia 

DP 

3,90 

[1,18] 

3,00 

[0,63] 

4,50 

[0,75] 

4,21 

[1,13] 

3,90 

[1,15] 

O usuário n o tem 

dificuldade para se 

deslocar at  a unidade 

M dia 

DP 

3,63 

[1,18] 

3,16 

[1,47] 

3,75 

[1,03] 

4,12 

[0,78] 

3,76 

[1,09] 

 Tempo de espera do 

usuário superior a uma 

hora 

M dia 

DP 

3,01 

[1,32] 

1,66 

[1,03] 

3,37 

[0,92] 

4,03 

[0,92] 

2 48 

[1,17] 

Fonte: dados provenientes da coleta de dados. 

 

O acesso do usuário às Unidades de Saúde   avaliado de forma positiva pelo ACS, 

sendo assim, o usuário n o encontra barreiras para se deslocar at  a unidade em busca de 

atendimento  

Os indicadores de acesso do usuário às unidades de saúde apresentaram-se, de forma 

geral, satisfatórios  No entanto, o tempo de espera do usuário para receber o atendimento 

constitui-se em uma problemática identificada no estudo  
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Tabela 4- Indicadores de Busca de Sintomático Respiratório pelo Agente Comunitário de Saúde segundo 

distritos sanitários, Natal (2009) 

Indicadores Distrito 

Norte 

(n = 63) 

DistritoSul 

(n = 6) 

Distrito 

Leste 

(n = 8) 

Distrito 

Oeste 

(n = 33) 

 

Média dos 

Distritos 

(n=110) 

Profissional responsável 

pelas a  es de TB  

M dia 

DP 

4,90 

[0,64] 

4,16 

[2,04] 

5,00 

[0,0] 

4,93 

[0,24] 

4,8 

[0,68] 

ACS preparado para 

orientar os usuários 

quanto à coleta de e ame 

M dia 

DP 

4,11 

[1,39] 

4,33 

[0,81] 

4,00 

[1,06] 

4,36 

[1,29] 

4,19 

[1,30] 

Suspeita de TB pelo ACS  M dia 

DP 

3,19 

[0,91] 

4,00 

[0,89] 

3,00 

[0,92] 

3,72 

[0,94] 

3,38 

[0,95] 

Recusa a colher escarro  M dia 

DP 

3,06 

[1,9] 

1,66 

[2,58] 

3,25 

[1,58] 

3,66 

[1,29] 

3,18 

[1,79] 

 Acesso aos usuários em 

suas resid ncias  

M dia 

DP 

3,06 

[0,98] 

2,66 

[0,81] 

3,0 

[0,75] 

3,27 

[0,91] 

3,1 

[0,93] 

Entrega um pedido de 

e ame de escarro para o 

usuário de sua área de 

cada m s 

M dia 

DP 

2,08 

[1,20] 

2,00 

[1,41] 

2,33 

[1,03] 

2,30 

[1,07] 

2,16 

[1,15] 

       

Fonte: dados provenientes da coleta de dados. 

 

No que tange à busca de SR (tabela 4), verifica-se que em todos os distritos os ACS 

se sentem preparados para identificação deste na comunidade, entretanto na concretude dessa 

atividade observam-se indicadores insatisfatórios nos diferentes distritos como a entrega de 

formulário específico para a realização da baciloscopia de escarro. 

As duas barreiras para a BSR vivenciadas pelos sujeitos do estudo foram encontrar o 

usuário no horário comercial em casa, e outra é a recusa dos usuários ao exame. Apesar de os 

indicadores expressarem níveis regulares, percebe-se que ambos alcançaram níveis limítrofes, 

tal situação se reveste da lógica do macro e micro organização das Unidades de Saúde. 
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Ainda em relação à organização das unidades de saúde, verificou-se em todos os 

distritos a presença de um profissional responsável pelas ações de TB, o que corrobora para 

potencialidade do planejamento e gestão da atenção à TB. 

O estudo apontou ainda que 96,4% dos profissionais responsáveis pelas ações de 

controle da TB são enfermeiros, refletindo, assim, o importante papel executado pelo 

profissional de enfermagem nas atividades da atenção básica. Esse profissional desenvolve 

um importante papel para a BSR, pois ele deve estar atento ao sistema de registro, a 

sistemática de acompanhamento do doente, garantindo e zelando por uma estrutura necessária 

à busca. 

Os ACS revelaram-se preparados para orientar o SR na coleta de escarro, tal 

procedimento pode ser um potencializador para o diagnóstico precoce da TB na comunidade, 

entretanto, observa-se, ainda, uma prática incipiente da BSR. 

Em relação ao número de casos acompanhados de TB pelo ACS, no distrito sul, 

caracterizou-se por um número menor quando comparado aos outros distritos sanitários. Já o 

distrito norte vem em seguida, em ambos os casos, não alcançaram níveis satisfatórios nesses 

indicadores no que tange o acompanhamento de casos de TB pelo ACS. O distrito sul traz 

outro indicador da situação da BSR nesse distrito, pois, o índice de recusa para a realização da 

baciloscopia é o maior entre os distritos. 

Em todos os distritos, os ACS afirmaram que suspeitam de TB quando o usuário 

apresenta tosse, mas quando arguidos sobre o oferecimento do pote de escarro a esses 

usuários, verificam-se níveis insatisfatórios neste indicador. 

Por conseguinte, são detectadas diferenças importantes acerca do número de casos 

acompanhados de TB nos diferentes distritos, em que no distrito leste, os ACS seguiram um 

número maior de casos. 

Tomando como base o gráfico 1, percebeu-se que o distrito sul vem se apresentando 

com maior dificuldade na BSR. Entre as barreiras com quais se deparam os agentes 

comunitários, merece destaque a visita domiciliar. A visita domiciliar é o espaço em que 

acontece a abordagem com o usuário e também inicia-se o contato para a solicitação da 

coleta. 
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Gráfico 1. Casos de TB acompanhados pelo ACS por distritos sanitários, Natal (2009).

 Média (Min-Max) número de casos acompanhados

 Média (Min-Max) número de casos acompanhados nos ultimos 3 anos
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Fonte: dados provenientes da coleta de dados. 

No gráfico 1, observa-se, ainda, que o número de casos acompanhados de TB no 

distrito norte se apro ima em m dia de tr s casos por ACS, alguns trabalhadores referiram 

acompanhar at  11 casos  Os distritos leste e oeste acompanharam em m dia respectivamente 

4 e 3 casos por ACS  O distrito sul, conforme e posto anteriormente, acompanhou 2 casos  

Quando levamos em considera  o o número de casos acompanhados nos últimos tr s 

anos, o distrito leste se destaca por acompanhar de 3 casos por ACS  O distrito sul e oeste, 

seguiu respectivamente 1 caso de TB e o oeste apro imadamente 2  O distrito norte 

apresentou o número menor de casos de TB em seguimento pela unidade de saúde nos últimos 

tr s anos de apenas 1 caso  

Observando o gráfico 1, pode-se constatar que no distrito leste, todos os ACS que 

participaram da pesquisa acompanharam pelo menos um caso de TB  Esse mesmo distrito 

apresentou a maior m dia por ACS de casos acompanhados se comparado com os demais 

distritos chegando a 4 casos acompanhados  
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Tabela 5  Motivos de recusa da coleta de escarro pelo Sintomático Respiratório, Natal (2009)  

MOTIVO N % 

Medo do resultado ser positivo 32 29 

Alcoolismo 29 26,4 

Desinteresse 17 15,5 

Acha que a tosse é devido ao fumo 14 12,8 

Não tem catarro 6 5,5 

Não sabe 2 1,8 

Outros  10 9 

TOTAL 110 100 

           Fonte: dados provenientes da coleta de dados. 

 

Os motivos que levam o usuário a recusar a coleta de escarro constituem elementos 

importantes para o planejamento das a  es no território  No estudo, o medo de um resultado 

positivo conformou-se como um dos principais motivos alegados pelo ACS para n o coleta do 

escarro  O estigma ainda   muito presente e, portanto, a educa  o em saúde constitui caminho 

profícuo na transposi  o desta barreira cultural  

O alcoolismo vem ganhando destaque tamb m como um dos fatores que est o 

diretamente ligados à recusa da coleta do e ame  O problema do alcoolismo vai al m do uso 

abusivo de álcool, mas, uma quest o social  O álcool e o tabaco encontram-se entre os 

principais motivos para a recusa do e ame de escarro  

O desinteresse do SR em saber o diagnóstico da doen a foi tamb m um dos motivos 

de recusa da coleta  Sabe-se que a TB n o   um problema apenas individual, mas para todos 

os indivíduos que convivem em sua comunidade  Entre outros motivos destacados pelo ACS, 

o sentimento de vergonha foi o mais presente com quatro cita  es entre de   
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6 DISCUSSÃO  

 

Os resultados demonstram a fragilidade importante para a BSR, apesar dos ACS se 

sentirem preparados para o desenvolvimento da referida atividade. Há elementos da estrutura 

que dificultam seu desenvolvimento, como insumos para a conservação da coleta e a própria 

retaguarda laboratorial, nos levando ao questionamento da lógica organizacional do trabalho 

dessas equipes. A prática ainda baseia-se, essencialmente, na atenção ao episódio agudo e aos 

saberes que a norteiam. Esses saberes estão estruturados por um modelo ainda, cujas 

demandas parecem sem uma historicidade do território ou sem razão social de existência, 

sendo considerados por alguns autores como reificação das necessidades (SCHRAIBER; 

MENDES-GONÇALVES, 1996).  

Assim, para a BSR é importante superar este modelo, com vistas a uma aproximação 

das práticas às necessidades de saúde (sociais) no território. Essencialmente é preciso 

estruturar as unidades de atenção primária para que esta cumpra o seu papel social de porta de 

entrada do doente de TB ao sistema de saúde. Apesar de as políticas de saúde reforçarem o 

papel da atenção básica no controle da TB, na conjuntura desta nos diferentes distritos de 

Natal, é visto uma dificuldade de que assuma de pronto sua feição de porta de entrada do SR 

no sistema de saúde. 

Analisando os níveis organizacionais, todos os distritos possuem o pote de escarro 

em níveis satisfatórios, mas isso não é suficiente. Nogueira (2007) refere que apesar de 

parecer um simples procedimento, a BSR no controle da TB caracteriza-se, na prática, como 

uma ação complexa que vai além das habilidades técnicas e do contato com a família, 

rompendo dessa forma com o cartesianismo. Faz-se necessário, também, o procedimento de 

orientação quanto aos seguintes aspectos: sinais e sintomas, modo de transmissão, 

identificação do SR, orientação sobre a coleta de escarro, encaminhamento e recebimento do 

material pela UBS, fluxo do exame ao laboratório de análise, recebimento do resultado pela 

unidade e usuário, e encaminhamento para seguimento ambulatorial dos casos diagnosticados. 

Já os demais indicadores, como o próprio local de armazenamento da coleta de 

escarro foi insatisfatório em todos os distritos, refletindo a realidade vivenciada. Sendo um 

fator dificultado da BSR, entende-se que a continuidade da ação iniciada e desencadeada pelo 

ACS apenas surtirá efeito se o sistema de serviços de saúde estiverem organizados, 

fornecendo o suporte e estrutura adequados para o ACS, fazendo com que o próprio 

profissional se sinta apoiado e envolvido pela equipe. 
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A BSR é uma ferramenta que deve ser utilizada por todos os profissionais da 

unidade, não devendo, portanto, ser atribuição exclusiva de uma categoria profissional. Uma 

ocorrência identificada no estudo é que por vezes o profissional conhece a magnitude da BSR 

no seu território, mas não consegue incorporá-la ao seu cotidiano de trabalho, pois falta uma 

identidade organizacional com a proposta de vigilância em saúde. Dessa forma, recupera-se o 

conceito de identidade organizacional que, conforme Rivera (2006), engloba as 

representações sociais compartilhadas sobre a organização e sua missão, dados sua história e 

papel na sociedade. O conceito de identidade acrescentaria a esta visão integradora, como 

algo que recupera a função ideológica das representações organizacionais, um tipo de lógica 

coerente de uma organização, uma visão coletiva, partilhada, procedente de influências 

internas e externas. Tal identidade gera paradigmas que condicionam a vida dos indivíduos no 

interior da organização.  

O que é o trabalho do ACS senão um reflexo desta identidade organizacional. De 

fato, a forma como está organizada a atenção à TB acaba por provocar fissuras nesse 

paradigma, haja vista que este modelo não consegue dar respostas aos problemas sociais 

vivenciados no território, enfraquecendo, portanto, a relação entre ACS e instituição. O ACS, 

devido ao contato e proximidade com a comunidade, entra em constantes dilemas, posto que 

sua prática baseia-se, essencialmente, nas vivências no território. Ele está mais no território do 

que propriamente nas unidades de saúde, identifica-se mais com a comunidade do que com os 

trabalhadores de saúde, pois ele é um representante da comunidade.   

Não podemos delegar ao ACS a missão exclusiva da BSR, pois essa ação cabe a 

todos os profissionais. Na atual pesquisa, os ACS se mostraram capacitados para essa busca e 

esse indicador foi satisfatório. A descoberta precoce da TB é um dos pilares importantes para 

a redução da incidência da doença nas comunidades, logo, deve- se dar valia a essa prática. 

Os resultados mostram que em todas as unidades existe a presença de um 

profissional de saúde, que responde pelas ações de controle da TB e as gerencia. Verificou-se 

que 96,6% dos sujeitos eram enfermeiros. O enfermeiro exerce um papel importante na 

liderança e capacitação dessa equipe. Assim poderá contribuir na reconstrução de uma 

identidade organizacional inspirada no modelo de vigilância em saúde (BRASIL, 2005). 

Pensamos na possibilidade da gestão estratégica, que tem como prerrogativas o 

estímulo aos projetos sociais nas organizações de saúde que permitam a captação das 

necessidades de saúde que emergem no território, ao mesmo tempo que possibilita a 

realização destes trabalhadores com suas práticas. Tal conformação limita os conflitos de 

poder na instituição, especialmente entre enfermeiros e o ACS, arbitrando pelos custos de 
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oportunidade para criar a solidariedade entre os atores dentro de uma instituição. Essa 

conformação mais horizontalizada pode potencializar a construção de uma nova identidade 

institucional.  

Façanha (2009) afirma que após a realização de treinamento e a sensibilização da 

equipe de saúde da família ocorreu um aumento da detecção de casos de TB, logo se percebe 

a necessidade de que o enfermeiro, no seu papel de líder da equipe de saúde, deve estimular o 

ACS, e assim conseguir maiores resultados na detecção precoce dos casos de TB. Uma 

liderança eficaz e bem exercida pode fazer com que as organizações passem de um estado 

presente a um estado futuro, criando desta forma perspectivas potenciais, inspirando nos 

trabalhadores a vontade de mudar e introduzir novas filosofias e estratégias, de modo a 

mobilizar e focalizar as energias e recursos existentes (RIVERA, 2006).  

Verificou-se a presença de recursos nas Unidades de Saúde para a BSR, todavia o 

grande gargalo está no processo de trabalho, que não conspira a favor da produção social da 

saúde. Dessa forma, precisa-se refletir sobre as práticas e possibilidades de mudança 

institucional. 

A importância do papel do ACS é indiscutível, assim como sua atuação na BSR. O 

ACS é o profissional que atua em um modelo dicotômico ao modelo curativista, e suas ações 

devem estar baseadas em uma abordagem da promoção da saúde. Esse profissional precisa 

acreditar naquilo que faz, e então refletir por meio de suas ações os princípios do SUS, seja 

universalidade, integralidade ou equidade. É sabido que o ACS é um ator e precisa do auxilio 

dos demais atores da atenção básica para conseguir realizar ações de vigilância em saúde. 

Entretanto, há algumas unidades dos distritos que têm se aproximado do modelo de 

vigilância em saúde, e assim reorganizado suas práticas, investindo na reestruturação de suas 

unidades, garantindo as condições necessárias para a detecção de casos de TB nas 

comunidades. Compreende-se que a BSR não implica apenas a identificação do SR na 

comunidade, mas todo um processo desencadeado a partir desta ação, como o acolhimento na 

unidade, suporte social, e acompanhamento longitudinal destas comunidades e dos seus 

problemas, numa perspectiva de co-responsabilização (MONROE et al., 2007).  

A realização da busca no contexto das equipes na atenção básica é um grande 

indicativo de que estas incorporam a vigilância em saúde como modo tecnológico de 

organização de seu trabalho: porque acompanha, monitora, faz planejamento com base no 

diagnóstico situacional das comunidades. Assim, tem-se libertado de formas mais ou menos 

estruturadas e instituídas de se trabalhar e planejar as ações no território. Essas ações 

implicam superação dos mitos e preconceitos no interior das unidades de saúde e, sobretudo, 
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na conformação de uma prática mais humanizada, que valorize o indivíduo enquanto sujeito 

do seu processo (MONROE et al., 2007) .  

Oliveira e Casanova (2009) reforçam a importância de um novo modelo como forma 

de orientação para ESF, uma vez que esta surge como base para a mudança das práticas de 

saúde, não privilegiando somente os casos agudos, mas incorporando também ações de 

prevenção e promoção da saúde. Nesse sentido, reconhece-se o território como eixo central 

das ações, e toda e qualquer ação das equipes são planejadas com base na realidade local das 

comunidades.  

Por assim dizer, a TB é uma realidade destas comunidades, todavia as práticas de 

saúde não são ou estão organizadas com base nesta situação epidemiológica e social, 

parecendo não haver nexo entre as necessidades de saúde no território e a oferta das ações 

pelas Unidades de Saúde. Schraiber e Mendes-Gonçalves (1996) apontam que as práticas se 

conformam sem razão social para sua construção, assim se organizam sem pautar-se na 

historicidade e vivências dos sujeitos no território.   

A ESF surge como estratégia possibilitando uma mudança significativa para se 

repensarem práticas, valores e conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo de 

produção social da saúde. Amplia-se a complexidade das ações a serem desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde, e aumentam os limites e suas possibilidades de atuação, requerendo 

desses profissionais novas habilidades para operar dentro da complexidade no território. Além 

das atividades de assistência desenvolvidas pela ESF, igualmente importantes são as de 

planejamento como: identificar, conhecer e analisar a realidade local, e propor ações capazes 

de nela interferir (BRASIL, 2005). 

O ACS participante da pesquisa mostra-se preparado para desempenhar ações de 

controle da TB, somado ao elo criado com o usuário. Ele conhece o território no qual está 

inserido e, por isso, tem o potencial de desenvolver de forma mais eficaz o trabalho de 

vigilância e promoção à saúde. 

Verifica-se que os ACS que participaram da atual pesquisa possuem uma média de 

dez anos de atuação, o que é um ponto importante quando se fala acerca do elo que ele deve 

construir com a comunidade. E, para a prática do modelo de vigilância em saúde, esse elo é 

fundamental para fortalecer as estratégias de promoção e prevenção em saúde. 

Santos (2006) contribui, explicitando que para uma melhor efetivação da BSR é 

necessário que o ACS construa um elo de confiança com usuário, tecnologia que se mostrou 

satisfatória em todos os distritos estudados. 
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A baciloscopia direta do escarro é método prioritário, pois permite descobrir as 

fontes mais importantes de infecção, que são os casos bacilíferos. Mas, apesar da sua 

simplicidade e acurácia, não tem sido oferecida de forma permanente à comunidade, ou seja, 

o ACS não tem incorporado a BSR a sua prática, apesar de se colocar como preparado para a 

identificação deste na comunidade. Parte-se do princípio de que tal dificuldade se relaciona à 

falta ainda de uma identidade organizacional nessas instituições alardeada pela vigilância em 

saúde.  

A vigilância em saúde é uma filosofia de trabalho importante para a efetividade das 

ações da equipe da atenção básica, todavia a institucionalização desse modelo tecnológico de 

organização do processo de trabalho implica mudanças de valores, enredos e convicção e 

compromisso com a proposta de produção social do Sistema Único de Saúde (SUS). No que 

tange ao usuário, este pode enfrentar dificuldades para realização do exame, principalmente 

no que se refere ao acesso do SR ao serviço. 

Quanto à realização da BSR, devemos refletir acerca de quem é esse SR. Arcêncio 

(2009) realizou uma pesquisa em Ribeirão Preto e constatou que 69% eram homens. Em outro 

estudo realizado em 2009, o Ministério da Saúde verificou que o homem possui o dobro de 

chances de contrair TB. Logo, A BSR e a caracterização desse sujeito devem remodelar as 

ações de busca com a implantação da Política Nacional da Saúde do Homem. O modelo 

vigente não busca atender à política pela sua caracterização, utilizando o horário comercial 

para se realizar a busca, enquanto o SR está em seu ambiente de trabalho, mas somente 

quando seu quadro de saúde não permitir que ele desempenhe as suas atividades da vida 

diária, ele irá procurar o pronto atendimento (NOGUEIRA, 2007; ARCÊNCIO, 2008). 

Dessa forma, o atual modelo não consegue quebrar a cadeia de transmissão da TB, 

sendo necessária a implantação de um modelo de Vigilância em Saúde. 

Figueiredo (2009) mostra que a utilização do meio de transporte motorizado para se 

chegar ao serviço de saúde foi de 65% e 50% sempre pagaram pelo transporte motorizado. 

Um dado interessante nessa pesquisa foi que 69% não fizeram o tratamento em unidades de 

saúde perto do seu domicílio, sendo essa uma importante barreira ao acesso do sintomático 

respiratório. Nesse estudo, ficou constatado que os usuários não utilizam transporte 

motorizado para se deslocar até a unidade. 

Em termos da rede de atenção, percebe-se que a cobertura laboratorial é incipiente 

nos distritos de saúde estudados, sendo que o distrito sul não possui retaguarda laboratorial, o 

distrito leste apresenta apenas em metade das unidades com cobertura do laboratório. Esse 

dado é preocupante, uma vez que o usuário terá de se deslocar até o laboratório para deixar a 
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amostra de escarro, fazendo com que muitas amostra se percam pelo caminho ou o próprio 

usuário não consiga alcançar esses serviços.  

Pensar em vigilância em saúde implica também a reestruturação de toda uma rede de 

atenção, de uma integração de todos os níveis de atenção, de forma que esses usuários tenham 

resolutividade do seu caso. A vigilância em saúde não deve inspirar somente os trabalhadores, 

mas também a gestão para tomada de decisões no que diz respeito às questões sociais 

emergentes nos territórios 

No que tange aos aspectos de ordem antropológica, da recusa do usuário à coleta de 

escarro, muitos ACS destacaram o medo que os suspeitos de TB têm do resultado vir a ser 

positivo. A doença se mostra ainda no cenário estudado com vigorável força de estigma e 

preconceito, e o modelo dicotômico hegemônico somente tende a retroalimentar esses valores 

nesta comunidade, haja vista a relação fragilizada entre trabalhadores e comunidade, de não 

vinculação e co-responsabilidade. Santos (2007) traz em sua pesquisa que o medo do 

resultado ser positivo foi averiguado, e que corrobora com os resultados do estudo. 

Outro motivo para a recusa da coleta do escarro que merece destaque foi o 

alcoolismo, um problema social ainda grave no país como um todo, que favorece o 

adoecimento por TB. Esse mesmo motivo foi evidenciado por Caliarie Figueiredo (2007), 

quando analisou as co-morbidades em pacientes internado, em que 64,8% apresentaram como 

resultado o alcoolismo. 

Entender a ESF como estratégia de mudança significa repensar práticas, valores e 

conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo de produção social da saúde. 

Amplia-se a complexidade das ações a serem desenvolvidas pelos profissionais de saúde e 

aumentam-se os limites e suas possibilidades de atuação, requerendo desses profissionais 

novas habilidades. Além das atividades de assistência desenvolvidas pela ESF, igualmente 

importantes são as de planejamento como: identificar, conhecer e analisar a realidade local, e 

propor ações capazes de nela interferir (BRASIL, 2005). A vigilância em saúde, enquanto 

marco teórico selecionado para este trabalho, remonta a ideia da atuação no território de ações 

mais delineadas pelas necessidades e realidades locais. Essa filosofia de trabalho das equipes 

da atenção básica contribui para o a incorporação da BSR enquanto prática permanente dos 

profissionais de saúde, favorecendo o diagnóstico precoce e a redução da morbimortalidade 

decorrente desta doença que afeta especificamente as populações mais vulneráveis. 

 

 

 



51 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A BSR se mostrou incipiente no município estudado. O ACS é um dos atores 

importantes nesse processo pela característica do seu processo de trabalho, mas sua 

atuação é reflexo da política e da identidade institucional. Embora se reconheça sua 

potencialidade para ampliação do acesso e o diagnóstico precoce da TB nas 

comunidades, a incorporação da BSR exige uma ruptura epistemológica dos 

profissionais de saúde e da sociedade civil com o modelo vigente. Dessa forma, a BSR 

implica trabalhar em uma perspectiva de vigilância em saúde, que incorpora o 

conhecimento da epidemiologia, mas não se restringe a essa área de conhecimento. 

O ACS tem papel importante na BSR, porém, não devemos desresponsabilizar 

os demais profissionais da atenção primária, sabendo que cada um tem sua participação 

nessa ação. Todavia, tal responsabilidade transcende a micropolítica das equipes das 

unidades da atenção primária, mas inclui a macroestrutura da gestão municipal para a 

organização de uma rede de atenção nos distritos sanitários que consiga dar retaguarda 

laboratorial às Unidades de Saúde para o diagnóstico de TB e também uma qualificação 

permanente dessas equipes de saúde. 

A desigualdade no controle da TB, entre os distritos sanitários no município de 

Natal, ficou evidenciada no estudo, podendo-se observar um distrito com uma BSR mais 

efetiva, enquanto outro distrito no mesmo município apresentou-se com deficiência, que 

pode ser justificado pela lógica de trabalho dessas equipes. O controle da TB, quando 

efetuado de forma mais igualitária, torna-se uma ferramenta concisa nas unidades de 

saúde. A utilização do território como enfoque das ações de controle da TB, por meio do 

diagnóstico situacional das comunidades, contribuem para a diminuição dos casos de 

TB. 

O enfermeiro deve incorporar o conceito de vigilância ao seu contexto de 

trabalho. Mas para isso, deverá romper com as ideologias e valores que norteiam suas 

práticas, por meio de algumas ações importantes: implementar a gestão estratégica 

trabalhar a motivação, romper as relações hierárquicas de poder e potencializar a criação 

de uma nova identidade institucional.  

Pensar em vigilância em saúde implica antever o problema, identificando focos 

infecciosos nas comunidades, intervindo prontamente antes do adoecimento de novos 

sujeitos nesta comunidade. Tal conformação impõe a gestão intersetorial, haja vista a 

complexidade social da TB. Resgata valores éticos e políticos do que posso fazer diante 
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do caso que se apresenta às equipes de saúde e na mobilização de parceiros, incluindo a 

comunidade. Toda essa reflexão aponta para a necessidade de se pensar não em termos 

de impor mudanças, mas de cultivá-las na instituição. A mudança exige uma maior 

concentração sobre os aspectos limitadores do crescimento, entendendo mudança não 

como troca ou substituição, ou produção de algo absolutamente novo, mas como 

crescimento (como evolução do novo, a partir do antigo). 

Este estudo é um recorte acerca da prática de um ator social, o ACS, havendo a 

necessidade de que outros estudos possam trazer contribuições à cartografia da 

organização dos serviços, identificando lacunas que obstaculizam o controle da TB e 

afligem parte considerável da população nordestina em situação de vulnerabilidade.  
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ANEXO I 

“A busca de sintomáticos respiratórios de tuberculose na prática e perspectiva do Agente Comunitário de 

Saúde nos distritos sanitários de Natal”. 

 

I. Agentes Comunitários de Saúde 

Número do questionário: _________________                                              Município: 

_______________________________________________ 

Responsável pela coleta de dados: ____________________________             Data da coleta de dados: ____/____/_____ 

Digitador: ____________________ Data da digitação: ____/____/____              Local da coleta: 

___________________________________________ 

Horário de início da entrevista: ____________ Horário de término da entrevista: ____________  

Recusa da entrevista       Sim  Não Justificar: 

___________________________________________________________________________ 

Iniciais: 2. Sexo F                         M  

Formação:          Nível fundamental         Nível médio        Nível técnico         Nível universitário 

Tipo de Unidade de Saúde que o 

profissional trabalha 

1.  Unidade Básica de Saúde (UBS) 

2.  Unidade de Saúde da Família (USF) 

3.  Outro ________________________ (especificar) 

Número de meses que trabalha na função na rede básica do município: _____ meses 

A maioria dos usuários que utiliza 

esta unidade de saúde faz uso de 

transporte motorizado para chegar 

até a unidade? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca  

0-  Não sabe 

Com que frequência os usuários 

têm de pagar pelo transporte para 

se deslocar até esta unidade de 

saúde? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca 

0-  Não sabe 

Com que frequência os usuários 

têm dificuldade para se 

deslocarem até a unidade de 

saúde? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca  

 0-  Não sabe 

Com que frequência o (a) Sr. (a) 

suspeita que um usuário 

apresentando tosse pode ser 

doente de TB? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

Com que frequência o (a) Sr. (a) 

leva um pedido de exame de 

escarro para o  usuário de sua área 

de cada mês? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -Não se aplica 

Com que frequência o usuário se 

recusa a colher escarro? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5- nunca   0-  Não sabe    99 -  Não se aplica (para caso do exame não ser 

pedido) 

Quais os motivos que levam o 

usuário a recusar a colher o 

escarro? 

1- Acha que a tosse é causada pelo fumo/gripe; 

2- Tem medo do resultado ser positivo;   

3-Desinteresse;     

4-  Não tem catarro; 

5-  Alcoolismo 

6-  Outro. _______________________________ 

99 -  Não se aplica 

 0-  Não sabe 
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Com que frequência o (a) Sr. (a) 

tem dificuldade para convencer o 

usuário a colher escarro? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-   nunca          0-  Não sabe                   99 -  Não se aplica  

Qual o número de doentes de TB 

que o (a) Sr. (a) já acompanhou:  

 

a. desde que iniciou seu trabalho de ACS nesta Unidade: 

______________ 

b.      Nos últimos 3 anos: ______________________ 

Com que frequência tem 

formulário para solicitação de 

exame de escarro no serviço de 

saúde que o (a) Sr. (a) trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

Com que frequência tem pote 

para coleta de escarro no serviço 

de saúde que o (a) Sr. (a) 

trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

Com que frequência tem lugar 

específico para guardar o escarro 

(geladeira ou caixa térmica) no 

serviço de saúde que o (a) Sr. (a) 

trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

O (a) Sr. (a) ensina o doente como 

coletar o exame de escarro? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

O (a) Sr. (a) ensina o doente como 

armazenar e encaminhar o pote de 

escarro até o local indicado? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

Com que frequência ao mês a 

unidade de saúde oferece ao 

usuário transporte e/ou vale 

transporte para a realização dos 

exames diagnósticos da TB 

(exame de escarro, raio X)? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

Com que frequência o usuário tem 

dificuldade para entregar o pote 

de escarro com o material 

colhido? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-   nunca         0-  Não sabe 

99 -  Não se aplica(para o caso de o exame nunca ter sido pedido ou Caso a 

entrega do pote de escarro não seja na Unidade de saúde)   

Com que frequência a Unidade de 

saúde tem dificuldade de receber 

o pote de escarro do usuário? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-   nunca         0-  Não sabe 

99 -  Não se aplica(Caso a entrega do pote de escarro não seja na Unidade de 

saúde) 

Com que frequência o pote de 

escarro não é encaminhado ao 

laboratório para análise por 

esquecimento da equipe de saúde 

da sua unidade? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-    nunca         0-  Não sabe                     

99- Não se aplica (para o caso de o exame nunca ter sido pedido)   

Com que frequência o pote de 

escarro não é encaminhado ao 

laboratório para análise devido ao 

paciente entregar o pote de 

escarro fora do horário? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-    nunca         0-  Não sabe                     

99- Não se aplica (para o caso de o exame nunca ter sido pedido ou Caso a 

entrega do pote de escarro não seja na Unidade de saúde)   

Na unidade de saúde em que o (a) 

Sr. (a) trabalha há um profissional 

que responde pelas ações de 

controle da TB? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

 

ESPECIFICAR: 

__________________________________________________________ 
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ANEXO II 

“Diagnóstico de tuberculose na prática dos agentes comunitários de saúde (ACS) : o desafio dos serviços 

de atenção básica” 

 

I. Agentes Comunitários de Saúde 

Número do questionário: _________________                                              Município: 

_______________________________________________ 

Responsável pela coleta de dados: ____________________________             Data da coleta de dados: ____/____/_____ 

Digitador: ____________________ Data da digitação: ____/____/____              Local da coleta: 

___________________________________________ 

Horário de início da entrevista: ____________ Horário de término da entrevista: ____________  

Recusa da entrevista       Sim  Não Justificar: 

___________________________________________________________________________ 

A.INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Iniciais: 2. Sexo F                         M  

3. Formação:          Nível fundamental         Nível médio        Nível técnico         Nível universitário 

4.  Tipo de Unidade de Saúde que o 

profissional trabalha 

1.  Unidade Básica de Saúde (UBS) 

2.  Unidade de Saúde da Família (USF) 

3.  Outro ________________________ (especificar) 

5. Número de meses que trabalha na função na rede básica do município: _____ meses 

6. O (a) Sr. (a) julga sua 

remuneração 

5-  muito boa4-  boa   3-  regular     2-  ruim   1-  muito ruim 

7. Para o(a) Sr(a) como é trabalhar 

neste local/ Unidade de saúde? 

5-muito bom    4-  bom    3-  regular     2-  ruim    1-  muito ruim  

 

B.PORTA DE ENTRADA 

8. Em sua opinião, qual o primeiro 

local que o usuário procura 

quando apresenta algum problema 

de saúde? 

1-locais religiosos     2-  farmácia     3-  Pronto Atendimento (PA)    

4-UBS/USF    5-  casa de curandeiros (benzedeiras)  0-  Não sabe 

7-  outros Especificar:___________________________ 

9. Com que frequência o usuário 

procura o local que o (a) Sr. (a) 

trabalha quando precisa de algum 

controle preventivo (vacinas, 

exames de rotina, aferir pressão)? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

10. Com que frequência o usuário 

procura o local que o (a) Sr. (a) 

trabalha quando apresenta algum 

problema de saúde: 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

11. Em sua opinião, com que 

frequência o usuário procura o 

serviço de saúde mais próximo da 

moradia dele? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

 

C. ACESSO AO DIAGNÓSTICO 

12. Quando os usuários procuram 

esta unidade de saúde conseguem 

consulta no prazo de 24 horas? 

1-  nunca     2-   quase nunca       3-   às vezes     4-   quase sempre                    

5- sempre         0-  Não sabe 
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13. A unidade de saúde em que o (a) 

Sr. (a) trabalha fica aberta pelo 

menos uma vez por semana após 

as 18 horas? 

1- nunca     2- quase nunca       3-   às vezes     4-   quase sempre                    

5-    sempre  

14. Os usuários perdem turno de 

trabalho ou compromisso para 

serem atendidos nesta unidade? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca 

0-  Não sabe 

15. A maioria dos usuários que utiliza 

esta unidade de saúde faz uso de 

transporte motorizado para chegar 

até a unidade? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca  

0-  Não sabe 

16. Com que frequência os usuários 

tem de  pagar pelo transporte para 

se deslocar até esta unidade de 

saúde? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca 

0-  Não sabe 

17. Com que frequência os usuários 

tem dificuldade para se 

deslocarem até a unidade de 

saúde? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca  

 0-  Não sabe 

18. O (a) Sr. (a) realiza visitas 

domiciliares após as 18 horas ou 

aos finais de semana? 

1-  nunca     2-   quase nunca       3-   às vezes     4-   quase sempre                    

5- sempre  

19. Durante a visita domiciliar, o 

usuário se sente à vontade para 

falar sobre suas dúvidas e 

preocupações? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

20. Com que frequência, o (a) Sr. (a) 

encontra dificuldade de encontrar 

as pessoas em casa? 

1- sempre2- quase sempre    3- às vezes     4- quase nunca     5- nunca 

21. Quando os usuários procuram a 

unidade de saúde em que o (a) Sr. 

(a) trabalha demoram mais de 60 

minutos para serem atendidos? 

1-  sempre  2-   quase sempre    3-   às vezes  4-   quase nunca    5-   

nunca 

0-  Não sabe 

22. Os usuários conseguem marcar 

consulta por telefone na unidade 

de saúde? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

23. Os usuários conseguem obter 

informações por telefone na 

unidade de saúde? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

24. Com que frequênciao o (a) Sr. (a) 

suspeita que um usuário 

apresentando tosse pode ser 

doente de TB? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

25. Com que frequência o (a) Sr. (a) 

leva um pedido de exame de 

escarro para o  usuário de sua área 

de cada mês? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -Não se aplica 

26. Com que frequência o usuário se 

recusa a colher escarro? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5- nunca   0-  Não sabe    99 -  Não se aplica (para caso do exame não ser 

pedido) 

27. Quais motivos que levam o 

usuário a recusar a colher o 

escarro? 

1- Acha que a tosse é causada pelo fumo/gripe; 

2- Têm medo do resultado ser positivo;   

3-Desinteresse;     

4-  Não tem catarro; 
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5-  Alcoolismo 

6-  Outro. _______________________________ 

99 -  Não se aplica 

 0-  Não sabe 

28. Com que frequência o Sr. (a) tem 

dificuldade para convencer o 

usuário a colher escarro? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-   nunca          0-  Não sabe                   99 -  Não se aplica  

29. Qual o número de doentes de TB 

que o (a) Sr. (a) já acompanhou:  

 

a. desde que iniciou seu trabalho de ACS nesta Unidade: 

______________ 

b.      Nos últimos 3 anos: ______________________ 

 

D. ELENCO DE SERVIÇOS 

30. Com que frequência tem 

formulário para solicitação de 

exame de escarro no serviço de 

saúde que o (a) Sr. (a) trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

31. Com que frequência tem pote 

para coleta de escarro no serviço 

de saúde que o(a) Sr(a) trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

32. Com que frequência tem lugar 

específico para guardar o escarro 

(geladeira ou caixa térmica) no 

serviço de saúde que o (a) Sr. (a) 

trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

33. O (a) Sr. (a) ensina o doente 

como coletar o exame de escarro? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

34. O (a) Sr. (a) ensina o doente 

como armazenar e encaminhar o 

pote de escarro até o local 

indicado? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

35. Com que frequência ao mês a 

unidade de saúde oferece ao 

usuário transporte e/ou vale 

transporte para a realização dos 

exames diagnósticos da TB 

(exame de escarro, raio X)? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

36. Com que frequência o usuário 

tem dificuldade para entregar o 

pote de escarro com o material 

colhido? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-   nunca         0-  Não sabe 

99 -  Não se aplica(para o caso de o exame nunca ter sido pedido ou Caso a 

entrega do pote de escarro não seja na Unidade de saúde)   

37. Com que frequência a Unidade de 

saúde tem dificuldade de receber 

o pote de escarro do usuário? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-   nunca         0-  Não sabe 

99 -  Não se aplica(Caso a entrega do pote de escarro não seja na Unidade de 

saúde) 

38. Com que frequência o pote de 

escarro não é encaminhado ao 

laboratório para análise por 

esquecimento da equipe de saúde 

da sua unidade? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-    nunca         0-  Não sabe                     

99- Não se aplica (para o caso de o exame nunca ter sido pedido)   

39. Com que frequência o pote de 

escarro não é encaminhado ao 

laboratório para análise devido ao 

paciente entregar o pote de 

escarro fora do horário? 

1-  sempre     2-   quase sempre       3-   às vezes     4-   quase nunca                    

5-    nunca         0-  Não sabe                     

99- Não se aplica (para o caso de o exame nunca ter sido pedido ou Caso a 

entrega do pote de escarro não seja na Unidade de saúde)   
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40 Na unidade de saúde em que o (a) 

Sr. (a) trabalha há um profissional 

que responde pelas ações de 

controle da TB? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não sabe 

 

ESPECIFICAR: 

__________________________________________________________ 

 

E. COORDENAÇÃO 

41. O (a) Sr. (a) registra as queixas e 

os relatos dos usuários obtidos 

durante visita domiciliar? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

42. O (a) Sr. (a) comunica a 

enfermeira(o) quando algum 

usuário apresenta sintoma de 

tosse há mais de três semanas? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica 

43. Na unidade de saúde em que o (a) 

Sr. (a) trabalha, o modo como o 

serviço está organizado facilita o 

diagnóstico da TB:  

1-  nunca2-  quase nunca    3-  às vezes     4-  quase sempre     5-  sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

44. No serviço de saúde em que o (a) 

Sr. (a) trabalha, os profissionais 

de saúde conhecem o(s) caso(s) 

de TB que o(a) Sr(a) já 

acompanhou?  

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica      0-  Não sabe 

45. Existe discussão das ações de 

controle da doença no serviço de 

saúde onde trabalha? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

99 -  Não se aplica 

 

46. O (a) Sr. (a) se sente apoiado por 

outros do serviço em que o(a) 

Sr(a) trabalha frente a uma 

situação que gera dúvida do que 

fazer? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

 

47. Qual profissional da unidade o(a) 

Sr(a) pode procurar quando tem 

uma duvida? 

____________________________________ 

48. O (a) Sr. (a) já se sentiu apoiado 

por outro profissional de saúde do 

serviço em que o(a) Sr(a) trabalha 

frente a uma situação de suspeita 

de TB? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

 

 

F. DIAGNÓSTICO NA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

49. Com que frequência, o (a) Sr. (a) 

visita cada família de sua área? 

1-  nunca2- 1 vez/mês    3-  2 vezes/mês         4-  3-6 vezes/mês         5-  

mais de 6 vezes/mês 

50. Com que frequência, o (a) Sr. (a) 

pergunta se as pessoas que moram 

com o doente de TB tem tosse 

com duração de três semanas ou 

mais? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

51. Com que frequência, o Sr(a). 

pergunta se as pessoas tem tosse 

quando realiza visitas 

domiciliares? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

52. Com que frequência, o (a) Sr. (a) 1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 
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orienta as pessoas da comunidade 

sobre a tuberculose? 

53. Com que frequência, o (a) Sr. (a) 

realiza ações de saúde junto à 

parceiros da comunidade (Igrejas, 

Associações de Bairro, escolas, 

etc.), para identificação de 

usuários com tosse há mais de 3 

semanas? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

54. Com que frequência, o (a) Sr. (a) 

participa de reuniões com a 

comunidade para discutir o 

problema da TB? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

55. As ações de busca de suspeitos de 

tuberculose na sua área são 

realizadas só em época de 

campanha? 

1- Sim          2- Não          99 -  Não se aplica       

 

 

G. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

56. Quais assuntos foram abordados 

no seu treinamento quando o (a) 

Sr. (a) foi contratado como ACS? 

Cite 3. 

________________________________________________________________ 

57. O (a) Sr. (a) participou de algum 

treinamento  relacionado à  

prevenção de doenças?  

1-  nunca2-  Por 1 vez  3-  de 2 a 3 vezes  4-  4  a 8 vezes  5-  mais de 8 

vezes  

58. O (a) Sr. (a) participou de 

treinamento relacionado à 

tuberculose? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

59. O (a) Sr. (a) recebe algum 

material didático a respeito da 

tuberculose? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

60. Você acha que a tuberculose tem 

cura? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

0-  Não Sabe 

61. O (a) Sr. (a) se sente preparado 

para identificar usuários com 

suspeita de tuberculose? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

62. O (a) Sr. (a) se sente preparado 

para realizar orientações sobre 

tuberculose? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

63. O (a) Sr. (a) se sente preparado 

para realizar orientações sobre a 

forma de coletar escarro? 

1- nunca2- quase nunca    3- às vezes     4- quase sempre     5- sempre 

 

Observações do Entrevistador: 
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ANEXO III 

“Diagnóstico de tuberculose na prática dos agentes comunitários de saúde (ACS): o desafio dos serviços 

de atenção básica” 

Checklist dos Serviços disponibilizados pelos Serviços de Saúde 

 

 

Município: ___________________________________________________________________________________________ 

Responsável pela coleta de dados: ________________________________________________________________________ 

Data da coleta de dados: ____/____/________ 

 

INFORMAÇÕES SOBRE UNIDADE 

1. Nome do Serviço de Saúde 

2. Tipo de Unidade Unidade Básica de saúde (UBS) 1  

Unidade de Saúde da Família (USF) 2  

Pronto Atendimento (PA) 3  

3. Endereço: 

4. Telefone: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS INSUMOS EXISTENTES NA UNIDADE 

5. Há pote para coleta de escarro no Serviço? 1  Sim2  Não 

6.  Os potes para coleta de escarro são de fácil acesso para os profissionais do serviço?        1  Sim2  Não 

7.  Há formulário para pedido de baciloscopia de escarro no Serviço?              1  Sim2  Não 

8. Há geladeira no Serviço para acondicionamento dos exames de escarro colhidos? 1  Sim2  Não 

9. Existe algum laboratório responsável por pegar as Baciloscopias? 1  Sim2  Não 

10. Se sim:  

 10.2 .Qual a frequência que o laboratório passa: 

1  Diariamente 

2  Uma vez / Semana 

3  Duas vezes / semana 

4  Três vezes / semana 

5  Quatro vezes / semana 

 

 10.1. Qual o horário que o Laboratório passa? ________________________________________ 

 Há livro de Registro dos Sintomáticos respiratórios? 1  Sim2  Não 

12. Há na Unidade uma rotina sistematizada para o atendimento dos usuários sintomáticos respiratórios? 1  Sim2  Não 

13. Há um profissional que responde pelas ações de controle da TB?   1  Sim2  Não 
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ANEXO IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado (a) senhor (a),  

 

Gostaria de convidá-lo (a) para participar de uma pesquisa sobre “A BUSCA DE SINTOMÁTICOS 

RESPIRATÓRIOS DE TUBERCULOSE NA PRÁTICA E PERSPECTIVA DO AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE NOS DISTRITOS SANITÁRIOS DE NATAL.”  Esta pesquisa está 

sendo realizada por uma equipe de pesquisadores da instituição: 

_____________________________________. Ela tem como objetivo avaliar a incorporação de ações 

de diagnóstico da tuberculose na prática dos agentes comunitários de saúde (ACS) em municípios de 

diferentes regiões do Brasil. 

 

Sua participação consistirá em responder a um questionário e/ou uma entrevista que será 

audiogravada, podendo durar em média 40 minutos e a ser realizada no local de sua preferência 

(serviço de saúde ou domicílio). As informações fornecidas contribuirão com a melhoria dos serviços 

de saúde na atenção à tuberculose. 

 

Eu, _________________________________________________________, tendo recebido as 

informações acima e ciente de meus direitos abaixo relacionados, concordo em participar. 

 

 A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas do questionário antes e 

durante a entrevista, podendo afastar-me em qualquer momento se assim o desejar, bem como está me 

assegurado o segredo das informações por mim reveladas; 

 A segurança de que não serei identificado, assim como está assegurado que a pesquisa não 

trará prejuízo a mim e a outras pessoas; 

 A segurança de que não terei nenhuma despesa financeira durante o desenvolvimento da 

pesquisa,  

 A garantia de que todas as informações por mim fornecidas serão utilizadas apenas na 

construção da pesquisa e ficará sob a guarda dos pesquisadores, podendo ser requisitada por mim a 

todo o momento. 

  

Uma cópia desta declaração deve ficar com o (a) Sr. (a). 

 

Natal, ___, de____________ de 2009. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

Telefone: _______________________ 

 

Certos de estar contribuindo com o conhecimento em tuberculose para a melhoria da saúde da 

população, contamos com a sua preciosa colaboração. 

 

Atenciosamente 

 

Prof.º Dr.º Ricardo Alexandre Arcêncio 

 

CONTATO: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Endereço: 

Avenida Bandeirantes, 3900 Campus Universitário – Ribeirão Preto – SP; CEP 14049-900 – SP 

Telefone (0XX84) 94188407                     e.mail: ramompaiva@hotmail.com 


