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Prefácio 

Ao iniciarmos esta jornada não podíamos imaginar onde ela nos 
levaria. Um projeto de enorme magnitude que tinha como 

propósito refl etir sobre o impacto do diagnóstico e tratamento 
da Tuberculose para muitos indivíduos acometidos pela doença e 
ainda compreender esse impacto para suas famílias. Em um país 
de dimensões continentais onde as realidades são muito diversas, 
onde nos confrontamos com muitos Brasis, de geografi as e cultu-
ras diversas na conformação desse povo. 

A ideia central e desafi adora foi pensar que um país com sis-
tema universal de saúde e onde a saúde é compreendida como 
um direito, como esse sujeito que vive essa experiência de adoe-
cimento, cercado de estigma e em muitos casos, de pobreza, em 
qual dimensão essa doença poderia impactar sua renda e deixá-lo 
ainda mais vulnerável. 

Assim, iniciamos este projeto cercado de nossas próprias 
ideias de difi culdades fi nanceiras e dor. Descobrimos para além 
desse recorte limitado, um Brasil que se traduz em saúde e se 
materializa no trabalho de muitas mulheres destacadas aqui, pois 
em todas as cidades visitadas eram essas profi ssionais que dedica-
vam seu labor na operacionalização do Sistema Único de Saúde, o 
nosso SUS, e ele pujante pelas protagonistas do cuidado.
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Este livro tem a intenção de captar esses momentos e, ao 
mesmo tempo, por meio de fotos e relatos dos cotidianos da pes-
quisa e do trabalho em saúde, reverenciar as trabalhadoras e 
também, os trabalhadores do SUS.

Por muitos caminhos encontramos diferentes serviços, dife-
rentes olhares e diferentes práticas nos serviços de saúde. No en-
tanto, todos tiveram em comum o acolhimento das pesquisadoras 
e pesquisadores do projeto para que o sucesso e os resultados pu-
dessem ajudar o Brasil a repensar suas políticas e principalmente 
o controle da Tuberculose. 

Em todos esses locais, a ideia de trabalhar para a sociedade 
e a esperança de estarem contribuindo para o país, permeou os 
cotidianos dos serviços de saúde e esperamos assim que com essas 
páginas que se seguem, nossa equipe mostra um pouco dos pro-
tagonistas que diariamente lutam pela eliminação da Tuberculose 
como problema de saúde pública. 

Tive a imensa honra de coordenar esse trabalho no Brasil, 
fruto de um esforço conjunto entre a Organização Mundial de 
Saúde, o Centro de Controle de Doenças do governo dos Estados 
Unidos e o Ministério da Saúde. A todas e todos os pesquisado-
res que participaram desse projeto, meu reconhecimento e meu 
agradecimento. Ao darmos visibilidade pela primeira vez no Brasil 
à carga fi nanceira que chamamos de catastrófi ca, de pessoas com 
Tuberculose, esperamos que esses resultados lancem luz para a 
necessidade de políticas públicas, em especial para a proteção 
social desses sujeitos e de suas  famílias. Boa leitura!

— Ethel Leonor Noia Maciel 
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Apresentação

Este material tem por fi nalidade dividir com todos vocês o nos-
so olhar por cada uma das trinta e cinco cidades visitadas no 

Inquérito Nacional de Custos Catastrófi cos do Brasil e com isso 
partilhar as diversas experiências exitosas que encontramos nesse 
longo caminho percorrido nos programas de tuberculose.

Tais registros foram feitos no decorrer das coletas, onde uti-
lizamos um diário de campo.

O nosso propósito foi captar informações sobre como acontecia 
o manejo clínico e operacional da Tuberculose nas cidades e uma 
percepção dos entrevistadores sobre o serviço ali encontrado.

Esses registros ocorreram o período de setembro de 2019 a 
março de 2021, momento no qual aconteceram as coletas de dados.

O Inquérito Nacional de custos catastrófi cos na tuberculose, 
aconteceu por meio do Laboratório de Epidemiologia – LabEpi / 
UFES em parceria com o Ministério da Saúde, o Programa Nacio-
nal do Controle de Tuberculose (PNCT), a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do 
governos dos Estados Unidos (CDC).

No capítulo 1 você encontrará informações sobre percurso 
metodológico utilizado para a construção do livro.

Em seguida, o capítulo 2 discute a Tuberculose com compar-
tilhamento de experiências exitosas.

No capítulo 3, apresentamos a operacionalização da pesquisa 
nos municípios selecionados para o Inquérito Nacional de Custos 
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Catastrófi cos de Tuberculose no Brasil e o marco regulatório cons-
truído para a realização da pesquisa no Brasil.

No capítulo 4 discorremos sobre os municípios selecionados e 
visitados para o Inquérito Nacional de Custos.

No capítulo 5 apresentamos os resultados das características 
sociodemográfi cas e clínicas dos participantes. Os mecanismos de 
enfrentamentos utilizados pelos paciente durante o tratamento 
de tuberculose, bem como o resultado dos custos catastrófi cos 
encontrados no Brasil com uma refl exão sobre os dados.
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Capítulo 1
PERCURSO METODOLÓGICO

Letícya dos Santos Almeida Negri
Leticia Molino Guidoni

Geisa Fregona
Eliana Zandonade

Mauro Niskier Sanchez
Ethel Leonor Noia Maciel

Para a construção desse livro, utilizou-se de informações da Primeira 
Pesquisa Nacional de Custos Catastró� cos no Brasil, que envolveu 

trinta e cinco municípios do país. A listagem completa de todos os muni-
cipios participantes encontra-se no capítulo 5 deste livro.

Como procedimento operacional padrão (POP) para a operaciona-
lização das viagens de coleta de dados, solicitamos aos programas muni-
cipais que detalhassem algumas informações sobre o funcionamento do 
serviço municipal de atenção à tuberculose. O objetivo principal dessas 
observações foi compreender melhor o cenário que havia sido selecionado 
para a coleta de dados, e entender a condução do programa de Tuber-
culose municipal de cada cidade participante do estudo de custos. Essas 
informações fornecidas e as observações in loco, nos serviram de subsídio 
para a escrita do livro.

Com a � nalidade de caracterizarmos os locais visitados, utilizou-se 
as seguintes bases de dados:  Sistema de Informação de Agravos de No-
ti� cação (SINAN), Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e bus-
cas adicionais na na sala de apoio a gestão estratégica (SAGE) <https://
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portalsage.saude.gov.br/> e no site do Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística, IBGE <https://cidades.ibge.gov.br/>, com informações sobre 
população geral, índice de desenvolvimento humano (IDH), incidência 
de casos de Tuberculose nos últimos três anos, mortalidade, entre outros 
indicadores. 

Para a construção do Inquérito Nacional de Custos Catastró� cos, a 
metodologia do projeto seguiu o “WHO’s Tuberculosis Patient Cost Sur-
veys: A Handbook” da OMS.1 Esse material foi a base para a formulação 
do projeto no Brasil, que foi adaptado para nossa realidade local. Em li-
nhas gerais, as etapas seguidas foram selecionar o município para parti-
cipar da pesquisa, logo após, selecionou-se os estabelecimentos de saúde 
que possuíssem noti� cação de casos de Tuberculose ano base de 2017 do 
SINAN, e por � m, cumpriu-se os demais critérios estabelecidos na me-
todologia. O instrumento para a coleta de dados, baseou-se no ‘Tool to 
Estimate Patient’s Costs adaptado e validado para o Brasil, para estimar os 
custos catastró� cos do paciente com Tuberculose e determinar a linha de 
base para o monitoramento do indicador para o Brasil.

Os participantes da pesquisa de custos constituiu-se por todos os pa-
cientes (incluindo crianças acompanhadas por um responsável) que esta-
vam em tratamento de Tuberculose Sensível TB-DS ou Tuberculose Sen-
sível Resistente TB-DR (na fase de intensiva ou de continuação) dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O questionário possui cento e sessenta e nove perguntas, subdividi-
das em três partes.

A parte I, com questões sobre dados demográ� cos e clínicos, a parte 
II, informa sobre a busca por atendimento e diagnóstico e a parte III, que 
visa captar informações sobre internações e despesas durante o tratamen-
to atual de Tuberculose e informações relacionadas a enfrentamento da 
doença e consequências socias.

Para a construção do formulário referente à entrevista com o pro� s-
sional do programa de tuberculose, as perguntas incluídas tiveram a � na-
lidade de caracterizar o programa municipal de Tuberculose visitado, a 
� m de entender o funcionamento e condução do atendimento ao paciente 
com tuberculose.

1 World Health Organization. Tuberculosis patient cost surveys: a handbook. Genebra: 
WHO; 2017. 
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O projeto de custos de catastró� cos foi aprovado por três instâncias, a 
primeira pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP no  Brasil) 
sob o registro de n.º 4.452641; a segunda, pelo comitê de ética em pesquisa 
do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC dos Estados Uni-
dos da América); e a terceira aprovação, pelo Organização Mundial da Saú-
de (Genebra, Suiça) de saúde por meio de pareceres n.º CGH HSR Tracking 
#: 2019-167, PAHOERC-2019-0026, respectivamente. Consentimento in-
formado por escrito foi obtido de adultos e tutores legais de menores em 
cada entrevista.

Todas as fotos inseridas no livro foram autorizadas através de um do-
cumento de autorização prévia. Os vídeos utilizados seguiram o mesmo 
protocolo.

O compartilhamento das experiências descritas nesse livro demons-
trou a importância de realizar pesquisas para fortalecer as políticas públi-
cas e auxiliar na eliminação da Tuberculose no Brasil.

As informações prévias que recebemos sobre os programas muni-
cipais e as visitas in loco nos proporcionou entender como são feitas as 
estratégias de trabalho dos pro� ssionais de linha de frente, e as diversas 
formas de fortalecimento da prevenção e cuidados com a Tuberculose nas 
referidas cidades.

A colaboração dos coordenadores e toda a parte gerencial dos muni-
cípios foram fundamentais para a boa condução dos trabalhos de campo 
e para a realização das informações coletadas e que estão descritas nesse 
livro.
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Capítulo 2
REFLEXÕES SOBRE A TUBERCULOSE

Leticya dos Santos Almeida Negri
Leticia Molino Guidoni

Ethel Leonor Noia Maciel

Dedicamos este capítulo do livro a todos os pro� ssionais espalhados pelo
Brasil,  em várias áreas, que se aplicam diariamente trabalhando e per-

sistindo em continuar com a prevenção e cuidados com a Tuberculose (TB). 
Sim, a palavra que de� ne esses pro� ssionais é persistência, uma vez que, são 
tantas emoções e desa� os diários que perpassam a vida de todos!

Sabemos que não é uma tarefa fácil lidar com todas as situações que es-
tão envolvidas no cuidado a pessoas com Tuberculose. A� nal, lida-se não so-
mente com o indivíduo, mas sim com a família e toda uma conjuntura social.

O pro� ssional que trabalha nessa área de vigilância da saúde, tem de 
ser multifacetado e possuir diversas habilidades, ou seja, além da formação 
pro� ssional especí� ca, precisa também compreender a dimensão interse-
torial, tendo em vista que a saúde é muito mais que a ausência de doenças. 
O pro� ssional que atende a pessoa com tuberculose, � ca no mínimo seis 
meses em contato diário, semanal, quinzenal ou mensal para o cuidado 
com o paciente. Entre idas e vindas, as pessoas podem � car até dois anos 
em tratamento dependendo do caso. 

Entrevistamos pessoas que com dezoito meses em tratamento, por te-
rem sido acometidos por uma forma especí� ca de Tuberculose resistente a 
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medicação.2 Para nosso privilégio e satisfação, presenciamos o atendimen-
to de conclusão de tratamento de alguns pacientes com sucesso. 

Um dos participante relatou no momento da entrevista que, pontual-
mente, durante três vezes por semana, durante dezoito meses, viajava do 
seu bairro no Rio de Janeiro para o Hospital em que estávamos, para rece-
ber a medicação, fato muito marcante  pois na fala víamos diversas situa-
ções que levariam o indivíduo a desistir. Mas ele persistiu!

Muitas vezes, o paciente em acompanhamento para cuidados com a 
TB cria vínculo com o pro� ssional que o acolhe no serviço. Em vários re-
latos escutamos falas sobre este aspecto.

Mostrando que a empatia dos pro� ssionais de saúde fazem toda a 
diferença nos cuidados com a pessoa em tratamento de tuberculose.

O SUS oferta gratuitamento  serviços para diagnóstico e tratamento 
de tuberculose.

Ao longo desses meses indo e vindo para as coletas de dados, viven-
ciamos várias experiências nesse país afora, e uma primeira impressão de 
que podemos a� rmar com total propriedade versa sobre uma questão: a 
maioria quase absoluta dos pro� ssionais se dedicam e fazem tudo que po-
dem com o pouco recurso que possuem.

É um consenso de que estamos falando de uma doença reconheci-
damente negligenciada por diversos setores em todo o mundo, não só no 
Brasil. A história da Tuberculose poderia ser outra se tivéssemos mais in-
vestimentos e melhorias com relação às  políticas públicas.

Lidamos com uma doença muito antiga, milenar. Cheia de estigmas e 
muito temida por muitas pessoas. A Tuberculose já foi chamada de peste 
branca, doença do peito, tísica pulmonar. Mesmo agora em pleno século 
XXI, milhares de pessoas continuam adoecendo e até morrendo de Tuber-
culose no Brasil e em  diversos países.

Apesar de todo o empenho dos pro� ssionais, o Brasil ainda está clas-
si� cado entre os 30 países com maior carga de TB do mundo. Mesmo com 
este cenário triste, a notícia boa é que ao longo dos anos, o nosso país 
conseguiu avanços importantes nas políticas públicas e nos indicadores de 

2 Devido aos bacilos resistentes a pelo menos isonizaida e rifampicina, os dois medica-
mentos anti-Tb mais efetivos.
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saúde. Mas, ainda temos muito a trabalhar para chegarmos às metas � nais 
estabelecidas pela OMS.3 

Que metas são essas? As metas dessa estratégia, denominada “Fim da 
TB”, são reduzir em 95% a mortalidade por TB e 90% de redução na inci-
dência de TB no período de 2015 a 2035.4 

Outra meta importante é sobre a inclusão do indicador sobre custos 
catastró� cos.  Essa meta é nova, re� etindo a importância de aliviar o pesa-
do ônus econômico  da Atenção à TB como um componente chave para a 
eliminação global da doença.

Para medir esse indicador, até o momento, mais de vinte países imple-
mentaram pesquisas nacionais sobre os pacientes ao longo do seus diag-
nóstico e tratamento de TB experimentam gastos importantes que acabam 
impactando o orçamento familiar. Mesmo em países onde há sistemas de 
saúde universal como o Brasil, esses gastos podem ser muito altos. É o que 
chamamos de custos catastró� cos.5

Mas o que seriam os Custos Totais Catastró� cos na Tuberculose?
Seriam os custos totais suportados pelos pacientes em tratamento da 

tuberculose, excedendo um determinado limiar (por exemplo, 20%) da 
renda anual pré-TB do domicílio. O foco está nas di� culdades � nanceiras 
e econômicas devido aos custos diretos e indiretos no acesso aos cuidados 
de saúde para TB, o que pode afetar negativamente o nível de vida e a ca-
pacidade de pagar as necessidades básicas.

Compartilharmos abaixo alguns conceitos sobre os custos possíveis 
que os indivíduos com Tuberculose podem ter de incorrer antes e durante 
o tratamento.

3 Global tuberculosis report 2020. Genebra: World Health Organization; 2020.
4 Idem.
5 Tuberculosis patient cost surveys: a hand book. Genebra: World Health Organization, 
2017. Licence:  CC  BY-NC-SA  3.0  IGO. Global  tuberculosis report 2020.  Genebra: 
World  Health Organization, 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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Para mensurar os Custos Catastróficos, alguns 
questionamentos são feitos ao indivíduo: 

Quais são os custos médicos diretos envolvidos no tratamento 
em cuidados da Tubeculose? 

Pagamentos diretos feitos por pacientes ou responsáveis acometi-
dos pela TB para serviços médicos (consultas, testes, medicamen-
tos, os outros procedimentos médicos).

Quais são os custos médicos não diretos envolvidos no trata-
mento em cuidados da Tubeculose? 

Pagamentos diretos feitos por paciente ou responsável afetado pela 
TB relacionados ao transporte, acomodação, alimentação, suple-
mentos nutricionais etc.

Quais são os custos indiretos em busca de cuidados e trata-
mento da TB?

Os custos indiretos incluem, principalmente, a perda de renda cau-
sada pela incapacidade para o trabalho durante o adoecimento. 

Qual é a renda familiar? 

A quantidade de dinheiro recebida pela família antes e após o 
diagnóstico de Tuberculose. 
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Medimos a proporção de domicílios com custos catastró� cos de-
vido à TB entre os inscritos. Os custos catastró� cos foram de� ni-
dos como custos relacionados à TB (direto e indireto) superiores 
a 20% da renda familiar anual.

A � gura 1 a seguir ilutra como são calculados esses custos:

Fonte: World Health Organization. Tuberculosis patient cost surveys: 
a handbook. Genebra: WHO, 2017.

Portanto, compreender quais os principais custos que o pacientes e 
seu núcleo familiar incorrem durante a Tuberculose — desde seu diag-
nóstico até seu tratamento — é uma missão importante para que o país, 
de posse dos resultados, possa instituir políticas públicas adequadas para 
reduzir e eliminar estes custos para os indivíduos. Além dos resultados de 
custos catastró� cos, é importante sabermos quais são as medidas de pro-
teção social existentes no Brasil. A proteção social existente é um conjunto 
integrado de políticas e programas (incluindo assistência social, progra-
mas do mercado de trabalho e seguro social) que preveem segurança do 
rendimento mínimo em caso de doença ou outro evento externo e impre-
visto, que visam a redução da pobreza e o crescimento econômico susten-
tável e inclusivo.6

6 Relatório Mundial sobre Proteção Social 2017–19: Proteção social universal para al-
cançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Bureau Internacional do Trabalho. 
Genebra: OIT, 2017. 



24

Relatando algumas experiências exitosas

É improvável que essas metas sejam alcançadas sem mudanças signi-
� cativas e profundas na saúde e na proteção social, bem como mudanças 
no contexto econômico e político regional.

Nos locais onde passamos no Brasil existe uma diferença importan-
te entre as unidades federadas (UF) em se tratando de Tuberculose. Essa 
 diferença foi observada in loco, nas 35 cidades visitadas nesse inquérito 
para a coleta de dados.

Vale ressaltar que todos esses avanços mencionados só têm aconteci-
do porque os que estão trabalhando na ponta, na linha de frente, executam 
com mestria as diretrizes que estão nos manuais, decretos e protocolos 
construídos orientar a investigação e a linda de cuidados dentre outros 
objetivos.

Como seria diferente se algumas iniciativas exitosas que vivenciamos 
fossem colocadas em prática também em outros municípios. Talvez o ce-
nário fosse outro!

Partindo dessa re� exão, vamos falar da Tuberculose sobre a perspec-
tiva de experiências exitosas que registramos ao longo de doze meses em 
algumas das trinta e cinco cidades que visitamos na coleta de dados.

A partir daqui partilharemos algumas iniciativas sobre o atendimento 
e a condução dos casos de TB. Começaremos nosso giro de compartilha-
mento na cidade de Belém, no Pará. Nesse município, nossas coletas de 
dados do projeto de custos tiveram cinco dias de trabalhos, sendo que três 
dias com visitas à UBS. 

Reservamos dois dias na cidade de Belém do Pará, para coletarmos 
dados no Serviço de Atendimento Especializado do Hospital Barros Bar-
reto, onde vimos uma estratégia de educação continuada na Tuberculose 
muito interessante. Vários cartazes, feito à mão em um � ipchart.

Com criatividade e cuidado, o material a seguir merece aplausos e 
chamou nossa  atenção:
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A história do Malvado Micróbio. Tuberculose o Inimigo número 1

Figura 2. Cartazes feitos à mão em um � ipchart.

Essa experiência é um tipo de estratégia com baixo custo, que pode 
auxiliar na educação em saúde sobre a doença. E, por � m, nos motiva e 
nos faz re� etir que a tecnologia é muito útil, contudo, um material simples 
como este pode desmisti� car a doença e tornar mais leve a caminhada de 
quem está em tratamento.

No nordeste, vamos falar de Sobral, CE. Experiência simples e que faz 
parte do tratamento. A� nal, a forma com que a pessoa é recebida e aco-
lhida pode fazer toda a diferença no atendimento. Nessa cidade o cuidado 
com a Tuberculose é descentralizado. Os pacientes são atendidos nas UBS 
e são agraciados com uma recepção recheada de iniciativas que alegram e 
deixam mais leve um atendimento no Sistema Único de Saúde.
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Ainda no Nordeste, vamos para outra iniciativa importante na cidade 
de Salvador, BA. No hospital Otávio Mangabeira, referência para trata-
mento das pessoas com formas de Tuberculose resistentes a alguns medi-
camentos, encontramos pro� ssionais que com criatividade e mestria cons-
truíram um excelente material de apoio para o cuidado. O material tem 
como objetivo orientar o uso das medicações utilizadadas no tratamento e 
sua via de administração. 

Esse é mais um exemplo barato, replicável e de muito valor pro� ssio-
nal e humano. E aí, que tal replicar essa ideia? A� nal coisas boas devem 
ser reproduzidas.

Figura 3. Recepção do Centro de Saúde da Família - Município de Sobral. 

Figura 4. Equipe do programa de controle de Tuberculose do Hospital Especializado 
Octávio Mangabeira em Salvador, Bahia.
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Experiências de persistência, temos também para partilhar. Em Cam-
po Grande, MS, o serviço é todo descentralizado em mais de setenta esta-
belecimentos de saúde. A situação que compartilhamos aqui é sobre uma 
realidade da Tuberculose no Brasil.

Existe um problema sério da doença relacionada às pessoas em situa-
ção de rua. Muitos são diagnosticados com TB e os pro� ssionais têm mui-
ta di� culdade em conseguir acompanhar esses indivíduos pela constante 
mobilidade dessa população e a � nalização do tratamento com sucesso é 
um grande desa� o para os serviços de saúde.

Fomos convidadas pela Agente Comunitária de Saúde (ACS) para co-
nhecer uma pessoa que vive nessa em situação de rua perto de uma UBS 
em que estávamos. O rapaz não estava mais no local que serve de seu abri-
go durante as noites.

Mesmo assim, fomos informadas que os medicamentos são entregues 
nesse local diariamente e a Agente Comunitária de Saúde faz o acompa-
nhamento do cidadão.

Segue abaixo a realidade. São situações como essa que os pro� ssionais 
se deparam no dia a dia. Mais uma história que nos faz re� etir muito em 
que contexto vivemos. Certamente, essa é uma realidade de muitas cida-
des do Brasil e que são vivenciados pelos pro� ssionais de saúde na mis-
são de seguir indivíduos com doenças crônicas, mesmo as transmissíveis 
como a tuberculose.

Figura 5. Cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
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Até o momento registramos situações de muito comprometimento e 
baixo custo. Agora mostraremos os serviços de excelência que vivencia-
mos. Além desse aqui explanado, muitos outros exemplos exitosos foram 
registrados, escolhemos alguns para partilhar. Estamos registrando, em 
uma pequena parcela do que visitamos, partilhando as cidades de Blume-
nau, São José do Rio Preto, Barueri e Curitiba. O que essas quatro cidades 
têm em comum? Digamos que as tecnologias agregadas são um ponto for-
te e que podem servir de inspiração para as gestões. 

Na cidade de Blumenau o serviço é centralizado no Centro Especia-
lizado Diagnóstico Assistência e Prevenção (CEDAP), mas o grande di-
ferencial é o tratamento supervisionado sete dias por semana, durante os 
três primeiros meses.

A coordenadora nos conta sobre o manejo da Tuberculose em Blu-
menau e como esse serviço de tratamento supervisionado acontece. Gra-
vamos um vídeo feito gentilmente para vocês.

Figura 6. Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção (CEDAP), 
Blumenau, Santa Catarina. 

http://youtu.be/MtaQMGc6obU
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Tivemos a oportunidade de fazer as coletas nesses atendimentos pre-
senciais de tratamento supervisionado e presenciamos a dinâmica. 

No Capítulo 4 deste livro, indicamos todos a assistirem outra ini-
ciativa de Blumenau/SC, no vídeo disponibilizado sobre outra iniciativa 
de Blumenau sobre o TDO feito de forma remota durante a pandemia de 
Covid-19.

Muito interessante a iniciativa. Sabemos que para ações como essa 
acontecerem, precisamos de investimento em tecnologia, internet, recur-
sos humanos dentre  outras coisas. Contudo, � ca a re� exão para as gestão 
quanto o olhar ampliado do cuidado as doenças. Não teremos êxito nos 
desfechos de tratamento para Tuberculose se não pensarmos na incorpo-
ração de novas tecnologias em saúde.

Na cidade de São José do Rio Preto/SP o serviço também é centraliza-
do. A experiência que vamos mostrar é a utilização de um dos veículos aten-
de a diversos programas, incluindo DST/Aids, tuberculose, situação de rua. 

O município conta com o serviço de atendimento a pessoas em situa-
ção de rua, através de uma equipe multidisciplinar. Voltamos ao mesmo 
ponto, para essas estratégias acontecerem é necessário recursos, investi-
mentos, formalização de políticas públicas e um olhar diferenciado para 
a saúde. 

Outra cidade que tem o serviço descentralizado é a cidade de Barue-
ri/SP. A estrutura das unidades de saúde são excelentes e os programas 
de controle de tuberculose, contam com equipes multisciplinares. Além 
disso, durante todo o tratamento os pacientes recebem mensalmente uma 
cesta básica, in� uenciando positivamente nos desfecho do tratamento.

http://youtu.be/dNSKuj3MoVY
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E por � m, vamos falar da cidade que nós � nalizamos o inquérito. 
Curitiba, PR. A cidade tem alguns complexos chamados de Administração 
Regional. O serviço que conhecemos � ca na Rua da Cidadania, Tatuquara. 
Mas, o que isso tem que ver com tuberculose? Vamos explicar.

Nesse local tem uma equipe que trabalha integrada com vários agra-
vos, inclusive a tuberculose. Na estrutura, os pro� ssionais discutem caso a 
caso e planejam as ações a serem executadas junto das equipes da atenção 
primaria a saúde. Além disso, o sistema de informação em saúde é de alto 
nível, podendo ser acessado, inclusive, pelos usuários via celular a qual-
quer momento.  O cidadão acessa via celular várias situações de sua vida e 
saúde. A cidade de Curitiba trabalha sobre  essa lógica desde a década de 
1990. Por  � m, nessa regional, o cidadão consegue fazer vários serviços no 
mesmo local sem precisar gastar com deslocamento.

Terminamos nossa conversa sobre Tuberculose relatando um fato im-
portante para a história da Tuberculose no Brasil. Por onde passamos, a 
Tuberculose tem a força do trabalho da mulher brasileira.

Das trinta e cinco cidades visitadas durante o inquérito, trinta tinham 
a coordenação do programa de controle da Tuberculose con� adas ao pro-
� ssional enfermeiro, e 29 delas eram mulheres enfermeiras. Os pro� ssinais 
de nivel médio de enfermagem que encontramos também eram mulheres.

Figura 7. Prédio da UBS Maria de Lourdes Hernandez Matos. Barueri/SP. A UBS possui 
quatro pisos e uma infraestrutura completa para atender a população.
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Quanto à formação médica, encontramos muitas mulheres traba-
lhando no atendimento, como em Vitória, ES, Joinville, SC, São José do 
Rio Preto, SP e Salvador, BA (Pelourinho), onde a maioria do atendimento 
é realizado por mulheres.

Concluindo, gostaríamos de deixar algumas questões a serem 
refl etidas

Apesar do tratamento à Tuberculose no Brasil ser totalmente gratuito 
e garantido no SUS, os pacientes precisam arcar com as despesas extras e, 
por vezes, incorrem em custos.

Observamos na pesquisa de custos que os pacientes gastam muito 
com algumas situações que não estão previstas dentro do tratamento. 

Esses gastos extras são impulsionados muitas vezes pela alimentação 
do dia a dia e fundamental pela adesão ao tratamento. 

O deslocamento na maioria das vezes não é garantido para o TDO, 
consultas. Vimos algumas iniciativas em algumas cidades, contudo, isso 
não faz parte da lista de serviços oferecidos aos pacientes. 

Falta muita coisa na vida das pessoas com tuberculose, mas o mais 
gritante é a fome. Antes de � nalizarmos, vamos contar um relato de uma 

Figura 8. Regional Tatuquara, Curitiba,Paraná. 

pessoa que foi entrevistada por nós e que até hoje ressigni� ca nossas vidas.
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Estávamos em uma determinada cidade e faltavam algumas entrevis-tas 
para fecharmos a amostra. Fomos convidados a tentar entrevistar um pa-
ciente em cuidados de tuberculose que encontrava-se em situação de rua.

Prontamente, fomos fazer a entrevista. Ao chegarmos no local, 
entendemos perfeitamente a situação da Tuberculose naquela tarde 
ensolarada. Tudo se resumiu em uma conversa.

O rapaz jovem, 20 anos, caquético, mal conseguia conversar, coabi-
tava com mais oito pessoas. As perguntas sobre a busca ao primeiro aten-
dimento foi uma  saga contada em várias idas à UBS até a descoberta do 
diagnóstico. 

O diagnóstico tem custos invisíveis que passam despercebidos para 
muitos. Para quem não tem emprego e não estava recebendo um auxílio 
governamental, tudo � ca muito pior.

Essa pessoa entrevistada não morava longe da UBS, entretanto, toda 
vez que ia  ao serviço, precisava pedir ajuda a alguém ou pagar um carro 
de aluguel, pelas condições de saúde que se encontrava. 

Sem dúvida a parte mais comovente do questionário, foi na hora das 
despesas de consumo. Ao ser questionado sobre o que gastavam com co-
mida, foi respondido que depois do dia 20 de cada mês, eles escolhiam 
qual refeição fazer. Ou almoçava, ou jantava ou tomava café. As três refei-
ções não conseguiam fazer.

Naquele momento, entendemos todo o contexto, paciente com ema-
grecimento, sem tomar o remédio direito, com um prognóstico e desfecho 
desfavoráveis. Assim como ele, muitos passam pela mesma situação no 
tratamento. 

Concluindo, ainda esbarramos em um fator importante, que são os 
custos diversos incorridos pelo indivíduo e sua familia na busca no trata-
mento para TB. 

Cumprir as metas estabelecidas pela OMS e acordadas pelo Ministé-
rio da Saúde em reduzir a incidência para menos de 10 casos por 100 mil 
habitantes e reduzir a mortalidade requer um grande compromisso gover-
namental, com políticas públicas de saúde.
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Capítulo 3
OPERACIONALIZAÇÃO  E  MARCOS  REGULATÓRIOS  

DA  PESQUISA  CUSTOS  NO BRASIL: 
COMPARTILHANDO A ORGANIZAÇÃO 

DE UM ESTUDO NACIONAL 

Leticya dos Santos Almeida Negri
Leticia Molino Guidoni

Geisa Fregona

Operacionalização da pesquisa no Brasil

Acreditamos que o relato que faremos aqui nesta parte do livro, mui-
tos que nos receberam nas cidades vão se identi� car logo de início. A� nal, 
a caminhada foi longa e cheia de etapas a serem cumpridas.

Os trâmites legais aconteceram em vários estágios e etapas, onde 
muitos pro� ssionais dos estados e municípios estiverem presentes de al-
guma forma nesse processo de trabalho.

O inquérito começou efetivamente ano de 2018, com o objetivo de 
construir o indicador de custos catastró� cos na Tuberculose no Brasil.

Até o momento em 2018 não havia nenhum estudo similar de base 
populacional na América Latina com a mesma metodologia. O Brasil é o 
primeiro na América a fazer esse inquérito.

Para todo esse projeto acontecer e estarmos hoje contanto nossas ex-
periências, vamos apresentar o passo a passo do processo de trabalho que 
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seguimos e que pode servir de inspiração para todos que queiram fazer 
um projeto com tamanha dimensão.

Vale ressaltar que não imaginaríamos que no meio de todo processo 
enfrentaríamos uma pandemia. Essa situação foi um dos nossos maiores 
entraves, fazendo inclusive pensarmos em desistir em determinado mo-
mento com todo cenário epidemiológico que estávamos passando. Mas, 
persistimos.

Todos  os  municípios  selecionados  para  o  Inquérito  Nacional  
passaram  pelos mesmos trâmites antes de serem visitados. Importante 
dizer que só começamos essa etapa após a aprovação no comitê de ética 
nacional. A partir daqui, começam as solicitações para a coleta de dados, 
e os � uxos que adotamos como procedimento operacional padrão (POP).

Fluxo 1: Contato com os referidos programas estaduais de Tubercu-
lose dos estados selecionados, reforçando a informação repassada pelo 
Programa Controle de Tuberculose (PNCT) sobre o Inquérito Nacional 
de Custos que aconteceria no Brasil no ano de 2019. 

Nessa etapa, a gestão estadual, auxiliou nos esclarecimentos sobre o 
serviço local sorteado para o estudo, ou seja, se a estabelecimento perten-
cia a gestão municipal, estadual ou federal.

Fluxo 2: Contato com as secretarias municipais de saúde, estaduais 
ou federais. Detalhe: Tivemos municípios que � zemos essas três solicita-
ções, e outras que não foi necessário. Trabalhamos conforme as deman-
das, mas o nosso maior � uxo foi o contato com as secretarias de saúde. O 
contato foi feito via telefone e depois por email.

Cada município e instituição possui um � uxo de recebimento de pes-
quisas a ser desenvolvido no seu ambiente. Exemplo: escolas técnicas de 
saúde ETSUS, comitê interno nos locais de serviço, equipe de avaliação 
dentro serviço, por isso é de suma importância saber primeiro qual o � uxo 
da pesquisa no local a ser desenvolvido.

Fluxo 3: Enviar a proposta de trabalho para cada serviço seleciona-
do após a orientação, contendo todas as aprovações dos comitês de ética 
(CEP, CONEP, PAHO e Center for Disease for Control — CDC) ( Anexo 
IV, V, VI) e todos os materiais suplementares para leitura e análise para 
anuência da visita;
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Fluxo 4: Após a anuência da instância responsável, a segunda etapa 
consistiu em entrar em contato, por meio de ligação telefônica, para a 
coordenação ou referência municipal de Tuberculose do local, para ali-
nharmos como seria a operacionalização nas unidades que faziam parte 
do estudo; Após a pactuação com a coordenação ou referência municipal 
de Tuberculose, foi feito o contato com as unidades de saúde que seriam 
visitadas. No contato com a unidade de saúde, procuramos conversar com 
um pro� ssional que atendesse TB naquele estabelecimento. Nesse conta-
to, informamos como seria a abordagem e a dinâmica dos trabalhos, com 
algumas observações:

• Comunicar ou reforçar com as referências de TB nas unidades de 
saúde locais sobre o projeto, suas particularidades, e seus desdo-
bramentos;

• Perguntar às instalações de saúde, com o intuito de obter um pa-
norama sobre possíveis locais podem ser utilizados na hora da 
entrevista;

• Esclarecer sobre a equipe do projeto e o pesquisador que visitaria 
a unidade;

• Esclarecer sobre quantos pacientes estavam em tratamento em 
cada grupo selecionado, ou seja, quantos se encontravam na fase 
intensiva e quantos na fase continuação;

As visitas foram pactuadas respeitando o fluxo do agendamento 
dos pacientes nas unidades de saúde e para a seleção dos pacientes 
elegíveis, seguiram-se os critérios de inclusão e exclusão adotados na 
metodologia;

O convite aos pacientes com TB para participarem da pesquisa foi feito 
de forma organizada, de acordo com a pactuação da referência local de TB.

Por � m, ao todo, 35 cidades foram visitadas conforme sorteio para o 
plano amostral, todas as 46 cidades sorteadas para servirem de cenário de 
estudo foram contactadas, contudo, 11 não foram visitadas em decorrên-
cia da pandemia.

Rio Branco e Macaíba não foram visitadas por causa da pandemia, ape-
sar de possuirmos o termo de autorização.  Oito municípios não tinham pa-
cientes em tratamento no momento do nosso contato ou estavam de difícil 
acesso durante o processo e um município  no estado de São Paulo não nos 
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autorizou a coleta, mesmo após muito diálogos, a gestão não entendeu o 
motivo da pesquisa, fato lamentável em pleno século 21.

Após toda a organização relatada até o momento, compartilhamos as 
experiências relacionadas a organização interna do estudo.

O nosso intuito é incentivar todos os pro� ssionais a fazerem pesqui-
sas cientí� cas. Quando   começamos a relatar nossas experiências, temos 
a chance de mudar a vida de muitas pessoas e � camos cada vez mais perto 
de melhorar os indicadores de saúde que lidamos no nosso dia a dia.

Realizar pesquisas cientí� cas no Brasil é bem difícil, mas não é im-
possível. Nos serviços  é possível dar o primeiro passo, lembrando que 
as orientações que constam no capítulo 3 são importantes. Devemos ter 
como princípio a ética e seguir os caminhos legais para pesquisar e divul-
gar os dados.

Informar-se como se procede as normas no serviços em que todos 
estão alocados é o primeiro passo para o sucesso.

Em se tratando da pesquisa de custos catastró� cos do Brasil, no qual 
estamos partilhando,  seguimos um protocolo um pouco diferente do qual 
o laboratório de epidemiologia   (LABEPI) sempre realizou, pois, esse in-
quérito de custos, teve uma particularidade, ocorreu em âmbito nacional, 
com fomento e metodologia de órgãos internacionais, por isso algumas 
fases eram novas.

A equipe responsável pelo estudo no Brasil, fez a organização seguin-
do uma linha de pensamento registrada no procedimento operacional pa-
drão (POP), conhecido no Brasil, no qual consiste em um documento que 
estabelece um roteiro prescrevendo de forma detalhada cada tarefa a ser 
desenvolvida no projeto.

Sendo assim, preparamos cinco POP, conforme descritos a seguir.



  37

PESQUISA NACIONAL SOBRE CUSTO DO PACIENTE COM TUBERCULOSE PARA 
AVALIAR OS CUSTOS INCORRIDOS PELOS DOMICÍLIOS AFETADOS PELA TB NO 
BRASIL “ESTUDO DE CUSTOS DE TB NO BRASIL” – 2019

SOP 01: AMOSTRA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Procedimento Operacional Padrão (POP) para AVALIAR OS CUSTOS INCORRIDOS 
PELOS DOMICÍLIOS AFETADOS PELA TB NO BRASIL “ESTUDO DE CUSTOS DE 
TB NO BRASIL” – 2019 e” implementação do estudo a nível nacional.

1. OBJETIVO:

Este POP é um guia ou passo a passo, que tem o intuito de direcionar e implementar o 
estudo “ESTUDO DE CUSTOS DE TB NO BRASIL” – 2019 nas cinco regiões brasilei-
ras, nas 5 regiões, 14 estados, 46 municípios e 2524 unidades selecionadas. Sendo 1949 
Serviços na Atenção Primária e 575 de Serviços Especializados.

Município Tipo de unidade Grupo Número de 
unidades

SUDESTE BARUERI_SP PRIMÁRIO 1 16

SUDESTE BARUERI_SP ESPECIALIZADO 1 1

NORTE BELEM_PA ESPECIALIZADO 1 15

NORTE BELEM_PA PRIMÁRIO 1 69

SUL BLUMENAU_SC PRIMÁRIO 1 32

SUL BLUMENAU_SC ESPECIALIZADO 1 7

CENTRO OESTE CAMPO GRANDE_MS ESPECIALIZADO 1 12

CENTRO OESTE CAMPO GRANDE_MS PRIMÁRIO 1 47

SUL CANOAS_RS ESPECIALIZADO 1 5

SUDESTE CARAGUATATUBA_SP ESPECIALIZADO 1 1

SUL CASCAVEL_PR ESPECIALIZADO 1 8

SUL CASCAVEL_PR PRIMÁRIO 1 11

SUL CURITIBA_PR ESPECIALIZADO 1 26

SUL CURITIBA_PR PRIMÁRIO 1 90

SUDESTE DUQUE DE CAXIAS_RJ ESPECIALIZADO 1 16
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SUDESTE DUQUE DE CAXIAS_RJ PRIMÁRIO 1 27

NORDESTE FORTALEZA_CE PRIMÁRIO 1 93

NORDESTE FORTALEZA_CE ESPECIALIZADO 1 22

SUL GASPAR_SC ESPECIALIZADO 1 2

SUDESTE GUARUJA_SP PRIMÁRIO 1 20

SUDESTE GUARUJA_SP ESPECIALIZADO 1 7

SUL JOINVILLE_SC ESPECIALIZADO 1 4

SUDESTE LUCELIA_SP PRIMÁRIO 1 2

NORDESTE MACEIO_AL PRIMÁRIO 1 45

MACEIO_AL ESPECIALIZADO 1 10

NORTE MANAUS_AM PRIMÁRIO 1 186

NORTE MANAUS_AM ESPECIALIZADO 1 22

NORDESTE MARACANAU_CE PRIMÁRIO 1 22

NORDESTE MARACANAU_CE ESPECIALIZADO 1 2

SUDESTE MONTES CLAROS_MG ESPECIALIZADO 1 8

SUDESTE MONTES CLAROS_MG PRIMÁRIO 1 19

SUDESTE NOVA IGUACU_RJ ESPECIALIZADO 1 10

SUDESTE NOVA IGUACU_RJ PRIMÁRIO 1 1

NORTE PALMAS_TO PRIMÁRIO 1 16

NORTE PALMAS_TO ESPECIALIZADO 1 3

NORDESTE PAULO AFONSO_BA ESPECIALIZADO 1 3

NORDESTE PAULO AFONSO_BA PRIMÁRIO 1 3

SUL PORTO ALEGRE_RS ESPECIALIZADO 1 28

SUL PORTO ALEGRE_RS PRIMÁRIO 1 92

NORDESTE RECIFE_PE ESPECIALIZADO 1 38

NORDESTE RECIFE_PE PRIMÁRIO 1 140

NORTE RIO BRANCO_AC ESPECIALIZADO 1 9

NORTE RIO BRANCO_AC PRIMÁRIO 1 40

SUDESTE RIO DE JANEIRO_RJ ESPECIALIZADO 1 90

SUDESTE RIO DE JANEIRO_RJ PRIMÁRIO 1 226

NORDESTE SALVADOR_BA ESPECIALIZADO 1 42

NORDESTE SALVADOR_BA PRIMÁRIO 1 99

SUDESTE SANTANA DE PARNAIBA_SP ESPECIALIZADO 1 2

SUDESTE SANTANA DE PARNAIBA_SP PRIMÁRIO 1 6

SUDESTE SAO JOAO DE MERITI_RJ PRIMÁRIO 1 13

SUDESTE SAO JOAO DE MERITI_RJ ESPECIALIZADO 1 1
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SUDESTE SAO JOSE DO RIO PRETO_SP ESPECIALIZADO 1 6

SUDESTE SAO JOSE DO RIO PRETO_SP PRIMÁRIO 1 23

SUL SAO JOSE DOS PINHAIS_PR PRIMÁRIO 1 8

SUL SAO JOSE DOS PINHAIS_PR ESPECIALIZADO 1 3

SUDESTE SAO PAULO_SP PRIMÁRIO 1 450

SUDESTE SAO PAULO_SP ESPECIALIZADO 1 132

SUDESTE SAO VICENTE_SP PRIMÁRIO 1 5

SUDESTE SAO VICENTE_SP ESPECIALIZADO 1 3

NORDESTE SOBRAL_CE PRIMÁRIO 1 28

NORDESTE SOBRAL_CE ESPECIALIZADO 1 4

NORDESTE TERESINA_PI ESPECIALIZADO 1 17

NORDESTE PRIMÁRIO 1 67

NORDESTE VALENCA_BA PRIMÁRIO 1 11

NORDESTE VALENCA_BA ESPECIALIZADO 1 1

SUDESTE VITORIA_ES ESPECIALIZADO 1 9

SUDESTE VITORIA_ES PRIMÁRIO 1 4

NORDESTE ARARIPINA_PE PRIMÁRIO 2 3

NORDESTE ARARIPINA_PE ESPECIALIZADO 2 1

SUDESTE CAMBUQUIRA_MG PRIMÁRIO 2 2

CENTRO OESTE GOIANESIA_GO PRIMÁRIO 2 6

CENTRO OESTE GOIANESIA_GO ESPECIALIZADO 2 1

SUL GOIOERE_PR PRIMÁRIO 2 2

SUL GOIOERE_PR ESPECIALIZADO 2 1

SUDESTE JACUPIRANGA_SP PRIMÁRIO 2 2

NORTE JENIPAPO DOS VIEIRAS_MA PRIMÁRIO 2 1

NORDESTE MACAIBA_RN PRIMÁRIO 2 14

NORDESTE MACAIBA_RN ESPECIALIZADO 2 1

SUL SAO SEBASTIAO DO CAI_RS ESPECIALIZADO 2 2

SUL SAO SEBASTIAO DO CAI_RS PRIMÁRIO 2 1

CENTRO OESTE TERENOS_MS PRIMÁRIO 2 3

NORDESTE UIBAI_BA PRIMÁRIO 2 4

2. EQUIPE DE ENTREVISTADORES RESPONSÁVEL

1. Bárbara Reis do Nascimento;
2. Brunna Laureth da Silva;
3. Geisa Fregona Carlesso;
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4. Helaine jacinta Salvador Mocelin;
5. Leticia Molino Guidoni;
6. Letícya dos Santos Almeida Negri;
7. Otavio Caliari Lima;
8. Priscila Carminati;
9. Sonia Vivian de Jezus;
10. Gabriella Pereira de Mattos
11. Mariana Pereira
12. Isadora Bianchi
13. Sara Nascimento

3. PROCEDIMENTO
• TRIAGEM E PREPARAÇÃO DE PACIENTES ELEGÍVEIS PARA O ESTUDO:

3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
• Pessoas com diagnóstico de Tuberculose (TB), independentemente da idade,

sensíveis ou MDR, noti� cadas nos principais sistemas de informação sobre TB;
• Caso novo ou de retratamento;
• Se o participante for uma criança, a informação será fornecida pelo responsável

ou guardião;
• Estar em tratamento para TB a pelo menos 14 dias na fase de intensiva e 14 dias

na fase de continuação.

3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

• A unidade de saúde não está dentro da rede PNCT (serviços privados);
• Paciente privado de liberdade;
• Crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade sem o acompanhamen-

to de um dos pais ou responsável legal

3.3. SELEÇÃO DE PACIENTES PARA O ESTUDO

• Serão identi� cados previamente pela equipe do estudo no LabEpi os pacientes
elegíveis para responderem o questionário. Estas informações serão repassadas
pelos PCTs locais — serviços de saúde.

• Pacientes em tratamento regular nos serviços de saúde, ligados ao PNCT, na
fase intensiva ou de manutenção do tratamento da Tuberculose. Serão convida-
dos a participarem da pesquisa os que cumprirem critérios de elegibilidade em
número su� ciente até tamanho do cluster ser atingido

3.4. REGIÕES E LOCAIS SELECIONADOS

A seleção dos locais de pesquisa foi baseada nos serviços de saúde que diagnosticam 
casos de TB.

— Atenção Primária ou Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se 
caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diag-
nóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 
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na situação de saúde das coletividades. Este trabalho é realizado nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Saúde da Família (USF), Consultório de Rua.

— Atenção Especializada É uma unidade fragmentada de atendimento que possui 
uma vasta gama de áreas de diferenciação médica. Ex: Unidades hospitalares, 
Serviços de Emergência.

3.5. INSCRIÇÃO DOS PACIENTES

• Os pacientes serão convidados a participarem do estudo nas Unidades de saúde 
onde fazem seguimento do tratamento para TB. Após assinatura do TCLE, terão 
os critérios de elegibilidade conferidos e o questionário aplicado.

• A inclusão de pacientes se dará até que o tamanho do cluster seja atingido.
• Algumas pessoas serão entrevistadas na fase de tratamento intensivo e outras 

na fase de tratamento de manutenção. Aproximadamente 50% da amostra será 
recrutada na fase intensiva e 50% na fase de continuação em cada cluster;

• Caso alguma unidade não tenha a proporcionalidade desejada consideraremos a 
proporcionalidade no município da unidade selecionada. Um formulário de re-
gistro será mantido no centro coordenador informando o número de pacientes 
em cada unidade de estudo com informações sobre resistência a medicamentos 
e fase do tratamento, além de randomização e aceite em participar da pesquisa, 
conforme anexo F do projeto de pesquisa.

MODELO– ANEXO F

3.6. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS PACIENTES

• Cada participante potencial da pesquisa será adequadamente informado sobre o 
TCLE em um formato (verbal e escrito) e em um idioma aceitável para ele;

• Informar o objetivo do estudo;
• Por que e como os participantes foram selecionados;
• Possíveis desconfortos envolvidos (tempo).
• O direito de se abster de participar da pesquisa ou de retirar o consentimento a 

qualquer momento sem represálias.
• As fontes de � nanciamento da pesquisa, quaisquer possíveis con� itos de interes-

se, a� liação institucional do pesquisador;
• Descrição de como o anonimato e/ou con� dencialidade serão protegidos;



42

PESQUISA NACIONAL SOBRE CUSTO DO PACIENTE COM TUBERCULOSE 
PARA AVALIAR OS CUSTOS INCORRIDOS PELOS DOMICÍLIOS AFETADOS 
PELA TB NO BRASIL “ESTUDO DE CUSTOS DE TB NO BRASIL” – 2019

SOP 02: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO para entrada de dados no 
ONA e ODK collect.

1. PROPÓSITO:

Este documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) descreve detalhadamente 
o uso dos aplicativos no Android “ONA” e “ODK collect” para entrada da informação do 
participante do estudo.

2. PROCEDIMENTO: Entrada de dados no ONA Tablet:

2.1 Fazendo download de formulários em branco
Entrevistadores do projeto “Estudo de Custos de TB no Brasil” – 2019 são responsáveis 
por garantir que seu tablet esteja sempre atualizado com os mais novos formulários.

Primeiro, o entrevistador deve veri� car se não há formulários “salvos” na versão anti-
ga do formulário ONA. Se houver algum formulário salvo, � cará registrado na página 
do questionário numerado do lado superior esquerdo conforme sinalizado na � gura 1 
 envie-o primeiro antes de continuar (Como enviar é indicado na seção 2.4). Caso contrá-
rio, os dados salvos serão excluídos quando você “descartar” a versão antiga do formato 
ONA (Figura 2).

Caso não tenha salvado algum registro anterior, o programa enviará uma mensagem (Fi-
gura 2) assim que abrir o link para o preenchimento de um novo questionário. Caso 
selecione “descartar” os dados serão perdidos. Para então continuar o preenchimento dos 
dados, pressione “carregar registro” e assim poderá continuar o preenchimento que ainda 
não foi salvo e então � nalizar, salvar e enviar os dados.



  43

Figura 1.

Exclua a versão antiga do formulário do tablet, escolhendo “descartar”.

Agora, o coletor de dados pode escolher a nova versão do formulário ONA para fazer 
o upload para o tablet. Isso é feito selecionando “o link” do formulário apropriado para 
baixar do servidor. Os formulários que não estão no tablet devem ser selecionado auto-
maticamente. Por favor, selecione “Paciente TB custos - Questionário de pesquisa para o 
Brasil v. 19 July 2019 (o número da versão está sujeito a alterações)” e inicie o preenchi-
mento. Por favor, NÃO selecione ou faça o download de outros formulários irrelevantes!

2.2 Preenchendo formulários em branco
Pressione ‘o link atualizado”. Selecione o formulário para o “Paciente TB custos - Questio-
nário de pesquisa para o Brasil v. 19 July 2019”.

Comece e complete o formulário passando da direita para a esquerda para passar para 
a próxima pergunta ou da esquerda para a direita para voltar a pergunta anterior. Após 
preenchimento das questões da primeira página pressione “próximo” para ter acesso as 
próximas perguntas (Figura 3).

O coletador de dados pode ir para o � m do formulário a qualquer momento da entrevista 
selecionando “ir para o � m” na parte inferior a direita do formulário, ou voltar para o iní-
cio do questionário selecionando na parte inferior esquerda do questionário “voltar para 
o início”. Em qualquer momento da entrevista o coletador de dados pode veri� car as de-
mais questões selecionando no canto superior direito o item de “com três traços”, � gura 4.
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Figura 3.

Figura 4. 

Quando o coletor de dados chegar ao � nal do questionário, ele deve escolher um nome de 
arquivo para salvar, o qual tenha a melhor para registrarem caso precisarem retornar mais 
tarde (é recomendável adicionar o ID do PCS do participante!) (Figura 5).

Certi� que-se de que a caixa “Marcar formulário como � nalizado”; esteja desmarcada (� -
gura 5). Escolha “Salvar forma e fechar”.

Figura 5.
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2.3. Revendo um formulário salvo
Na Figura 6, escolha a opção do formulário salvo que deseja rever o conteúdo clicando 
em cima do arquivo salvo e faça “editar”, garantindo que toda informação obtida é precisa 
e assim possa rever os dados cadastrados. 

Quando o formulário é veri� cado e completo, por favor enviar formulário como � na-
lizado na caixa de seleção mostrada na Figura 7. Ele não vai deixar você � nalizar um 
formulário se os campos “obrigatórios” não estiverem completos.

Depois de marcar um formulário como “enviar”, você não poderá revisar o conteúdo nem 
alterar/editar o conteúdo.
 
Figura 6.
 

Figura 7.
 

2.4. Envio de um formulário � nalizado
Regularmente *idealmente uma vez por dia, envie formulários � nalizados para o servidor 
selecionando “Enviar formulário � nalizado” na � gura 6 e selecionando os formulários a 
serem enviados.

No caso de se esperar que informações adicionais sejam fornecidas por outro membro da 
família, NÃO envie o formulário até que todas as informações sejam recebidas. Você não 
deve sair no � nal do dia com formulários � nalizados não enviados.
Importante salvar o formulário em PDF antes de realizar o envio � nal do  formulário, 
selecionando a imagem da impressora no canto superior direito do formulário e solicitar 
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o salvamento do atual formulário em PDF no tablet ou computador com a identi� cação 
correspondente do formulário preenchido e que deseja salvar e selecione “preparar” e 
depois salvar em PDF (� gura 8).

Figura 8.
 

*Depois de enviar o formulário � nalizado, você NÃO poderá revisar ou até mesmo aces-
sar os dados coletados.

3. PROCEDIMENTO: Entrada de dados no “ODK collect” Tablet:

3.1. Abertura de formulários em branco:
Toque em Preencher Formulário em Branco e selecione o formulário que você deseja 
preencher (Figura 9). 

Figura 9.
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3.2. Reverendo questões
Depois de concluir o preenchimento, você pode revisar e editar os campos do formulário 
para veri� car se há erros antes de salvar. Toque no ícone “Ir para”, role para cima e para 
baixo para rever todas as suas respostas.
Importante: use “Ir para” em qualquer momento ao preencher seu formulário para ir até 
o � nal do formulário (Figura 10).

Figura 10.
 

3.3. Editar formulários salvos
Formulários que não estão marcados como � nalizados são salvos como rascunhos no 
menu “Editar formulário salvo” no “ODK Collect”. Na tela inicial do “ODK Collect”, você 
pode ver o número de formulários de rascunho salvos entre parênteses.

Toque em Editar formulário salvo (Figura 11). Você verá uma lista de seus formulários 
de rascunho salvos. Você também verá todos os formulários que foram marcados como 
� nalizados, mas que ainda não foram enviados ao servidor. Toque no nome do formulá-
rio que você deseja editar. Quando terminar de editar o formulário, você terá novamente 
a opção de marcar o formulário como � nalizado antes de pressionar Salvar formulário e 
sair.
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Figura 11.

 

3.4. Enviar formulário � nalizado
Os formulários marcados como � nalizados aparecem no menu Enviar formulário � naliza-
do no ODK Collect (observação: os formulários marcados como � nalizados ainda podem 
ser editados no menu Editar formulário salvo até serem enviados ao servidor com êxito). 
Depois de estabelecer uma conexão com a Internet e estar pronto para enviar seu formulário 
para o servidor, toque em Enviar formulário � nalizado no menu principal do ODK Collect.

Veri� que o (s) formulário (s) que você está pronto (a) para enviar ao servidor e toque no 
botão Enviar selecionado (Figura 12).
 
Figura 12.
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3.5. Ver formulários enviados
Os formulários enviados com êxito são salvos no menu Exibir formulário enviado no 
ODK Collect. Toque em Ver formulário enviado para ver os formulários que você enviou. 
Toque no nome do formulário que você deseja visualizar. Você verá as respostas inseridas 
no formulário (Figura 13).

Figura 13.

 

3.6. Deletar formulários
A exclusão de formulários é feita através do menu Excluir formulário salvo no ODK 
Collect. 

Na guia “Formulários salvos”, você encontrará uma lista de todos os formulários que 
foram enviados ao servidor, bem como todos os formulários atualmente salvos como 
rascunho no ODK Collect. Para excluir cada instância de formulário, marque a caixa 
de seleção ao lado do nome do formulário e toque em Excluir selecionados (Figura 14 
e Figura 15).
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Figura 14.
 

 

Figura 15.

 

Nota:
A exclusão de um formulário apenas o exclui do tablet, ele não exclui o envio do for-
mulário do servidor, se já foi enviado. Seja cauteloso ao excluir rascunhos de formulá-
rios salvos, pois isso não pode ser desfeito. Pode-se distinguir entre formulários salvos e 
formulários enviados lendo as datas Salvo em ... vs. Enviado em ... abaixo do nome do 
formulário.
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PESQUISA NACIONAL SOBRE CUSTO DO PACIENTE COM TUBERCULOSE 
PARA AVALIAR OS CUSTOS INCORRIDOS PELOS DOMICÍLIOS AFETADOS 
PELA TB NO BRASIL “ESTUDO DE CUSTOS DE TB NO BRASIL” – 2019

SOP 03: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA SELECÃO DO PA-
CIENTE

1. PROPÓSITO:

Este Documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) descreve o processo de 
seleção de pacientes com Tuberculose (TB) para a pesquisa nacional “Estudo de Custos 
de TB no Brasil” – 2019.

2. PROCEDIMENTO:

Rastreio e preparação de pacientes elegíveis para o inquérito:

Os coordenadores da pesquisa sob o nome de Geisa Fregona Carlesso, Leticia Molino 
Guidoni e Letícya dos Santos Almeida Negri realizarão os seguintes procedimentos:

1) Busca dos estabelecimentos de saúde selecionados no Cadastro Nacional de estabe-
lecimentos de Saúde de Saúde (CNES) no link http://cnes.datasus.gov.br/

1. Após essa busca de informações, será efetuado o contato com a secretaria mu-
nicipal de saúde da cidade onde os estabelecimentos de saúde estão alocados. 
Para esse procedimento, será feito um contato via telefone com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Município (SEMUS) a ser visitado, para averiguar o meio de 
comunicação e trâmites legais que a instituição pública utiliza para recebimento 
de pesquisas operacionais a serem desenvolvidas no referido município. Após as 
informações coletadas, será executado procedimento padrão do município para 
o envio da proposta de proposta de trabalho, das aprovações dos comitês de ética 
(CEP, CONEP, PAHO e CDC) e do modelo de carta de anuência para desenvolver 
o projeto no referido município.

2. Após a anuência da secretaria municipal de saúde para o desenvolvimento da 
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pesquisa, faremos a segunda etapa, que consistirá em uma ligação telefônica para 
a coordenação ou referência municipal de tuberculose, para alinharmos como 
será a operacionalização nas unidades que fazem parte do estudo.

3. Após a pactuação com a coordenação ou referência municipal de tuberculose, 
será feito o contato com as unidades de saúde que visitaremos.

4. No contato com a unidade de saúde, faremos uma interlocução com o pro� ssio-
nal que atende TB naquele estabelecimento. Nesse contato, serão informados e 
abordados os seguintes questionamentos:

a. Comunicar ou reforçar com as referências de TB nas unidades de saúde locais 
sobre o projeto, suas particularidades, e seus desdobramentos;

b. Perguntar às instalações de saúde, com o intuito de obter um panorama sobre 
possíveis locais podem ser utilizados na hora da entrevista;

c. Esclarecer sobre a equipe do projeto e o pesquisador que visitará a unidade;
d. Esclarecer sobre quantos pacientes estão atualmente em tratamento em cada gru-

po selecionado, ou seja, quantos encontram-se na fase intensiva e quantos na fase 
continuação.

5. Caso o número de pacientes em tratamento for inferior a 45, a equipe deve dis-
cutir com o coordenador do gerenciamento da amostra, para decidir quais ins-
talações próximas devem ser incluídas na pesquisa para cadastrar um total de 19 
pacientes com TB.

6. Após a coleta da informação sobre quantos pacientes a unidade de saúde possui 
nas duas fases de tratamento, o coordenador da pesquisa acordará com a pessoa 
responsável da unidade de saúde a vista aquele estabelecimento. Essa visita será 
pactuada respeitando o � uxo do agendamento dos pacientes nas unidades de saú-
de, pois os entrevistadores trabalharão com os pro� ssionais de saúde na inscrição 
do paciente.

7. Para a seleção dos pacientes elegíveis, o critério a ser adotado será veri� car o re-
gistro de tratamento com os seguintes critérios: identi� car todos os pacientes de 
TB com Registro de Tratamento que esteja sendo medicado pelo menos durante 
14 dias em fase intensiva ou de continuação. Este paciente serão a amostra elegí-
vel para a pesquisa.

8. Após essa informação, será agendada a visita. Conforme explicitado, esse agen-
damento será organizado de acordo com a data/hora que coincidam com a agen-
da do serviço. Essa informação será primordial, haja vista o paciente não pode ter 
custos para participar desse inquérito.

9. O pesquisador deve preencher as informações de todos os pacientes elegíveis no 
Registro de Pacientes (Anexo F do projeto de pesquisa). O número de pacientes 
com TB elegíveis irá variar dependendo do número de casos de TB na instalação. 
No entanto, cada unidade precisa recrutar e entrevistar 19 pacientes com TB para 
a pesquisa.

10. O convite para participar da pesquisa aos pacientes com Tuberculose que com-
parecer no dia da visita, será feita de forma organizada de acordo com a pactua-
ção da referência local de tuberculose.

11. Entrevistadores vão parar de entrevistar os pacientes com TB quando chegarem 
ao número de 19 pacientes em fase intensiva e em fase de continuação.
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PESQUISA NACIONAL SOBRE CUSTO DO PACIENTE COM TUBERCULOSE 
PARA AVALIAR OS CUSTOS INCORRIDOS PELOS DOMICÍLIOS AFETADOS 
PELA TB NO BRASIL “ESTUDO DE CUSTOS DE TB NO BRASIL” – 2019

SOP 04: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA ENTREVISTA COM 
PACIENTES TB

1. PROPÓSITO: 

“Este Documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) direciona o processo para 
entrevistas com pacientes de TB para a pesquisa Nacional “Estudo de Custos de TB no 
Brasil” – 2019”.

2. PROCEDIMENTO:

Preparação e entrevista de pacientes elegíveis para a pesquisa:
Uma vez que os pacientes com TB elegíveis e já selecionados vêm aos estabelecimentos de 
saúde para a consulta de rotina, o pesquisador deverá seguir esses procedimentos padrão:
A entrevista deverá ser realizada no local que seja confortável, silencioso, privado e livre 
de distrações para os pacientes. Além disso, o local de instalação deve ser bem ventilado 
para evitar uma potencial infecção por TB (por exemplo, espaço externo ou bem ventilado 
nas instalações de saúde).

Os pacientes com Tuberculose só serão entrevistados após 14 dias de tratamento da TB 
e, portanto, o risco de infecção por TB é insigni� cante para pacientes e entrevistador, 
mas mesmo com essa prerrogativa cienti� ca deve-se usar o equipamento de proteção in-
dividual EPI (máscara cirúrgica simples descartável). Para entrevistas com pacientes de 
TB-DR, os entrevistadores devem usar máscara N95 para evitar uma potencial infecção 
por TB.

Quando o paciente chega à unidade de saúde para a entrevista, o próximo passo é 
informá-lo sobre a entrevista lendo a � cha informativa e depois obter o consentimento 
informado por escrito, utilizando o formulário de consentimento informado. Pacientes 
com TB que são crianças de 0 a 17 anos devem ser acompanhados até a entrevista por um 
dos pais ou responsável. A folha de informações deve ser fornecida ao paciente (ou aos 
pais ou responsável) para guardar de dados usando a folha de informações do estudo 
e o consentimento informado. Entregando uma via ao paciente caso ele aceite participar 
da entrevista.
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• Se a qualquer momento o paciente decidir retirar-se do estudo, isso deve ser docu-
mentado no formulário de consentimento informado e a entrevista deve ser excluída 
no ONA.

• O entrevistador deve inserir todas as informações pertinentes ao histórico do pa-
ciente com cuidado, retirando do prontuário (físico ou eletrônico) junto a referência 
de TB do estabelecimento, veri� cando qualquer inconsistência, perguntar a referên-
cia de TB da unidade. Uma vez essas informações inseridas no formulário on-line 
devem ser salvas como um rascunho para que a entrevista possa ser concluída.

O passo � nal é entrevistar o paciente. Como a primeira parte da pesquisa já foi concluída, 
o entrevistador precisa encontrar o formulário salvo no ONA e reabri-lo para iniciar o 
restante da pesquisa. Então o paciente deve ser entrevistado, em um local reservado, lon-
ge de outros pacientes e pro� ssionais de saúde.

Uma vez terminada a entrevista, o entrevistador deve agradecer ao paciente com Tuber-
culose pelo seu tempo. O formulário deve ser salvo como um rascunho no ONA, caso 
o entrevistador tenha acesso a internet, o formulário deve ser enviado, caso contrário o 
mesmo deve ser guardado e enviado posteriormente, conforme POP 02.
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PESQUISA NACIONAL SOBRE CUSTO DO PACIENTE COM TUBERCULOSE 
PARA AVALIAR OS CUSTOS INCORRIDOS PELOS DOMICÍLIOS AFETADOS 
PELA TB NO BRASIL “ESTUDO DE CUSTOS DE TB NO BRASIL” – 2019

SOP 05: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA MONITORAMEN-
TO DE DADOS

1. PROPÓSITO:
Este Documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) ou Standard Operating 
Procedures (SOP) descreve o processo de monitoramento e validação de dados para a 
pesquisa nacional de custos de TB para pacientes no Brasil.

2. PROCEDIMENTO:
Download de rotina e conjunto de monitoramento de dados para a pesquisa:

2.1. Todos os dias durante as 2 primeiras semanas de entrevistas e 2 vezes por semana 
após o processo de entrevistas, o gerente de dados deve:

• Fazer o download do conjunto de dados do Excel a partir da sua conta no Ona
disponível em: <https://ona.io/home/>.

• Salvar os dados baixados na pasta compartilhada “Brazil patient cost survey
2019” no Dropbox, na pasta “Monitoramento de dados” e também enviar para
a Investigadora principal da pesquisa Ethel Leonor Noia Maciel, e para a pessoa
focal da pesquisa no CDC Julia Ershova.

2.2. Usando o conjunto de dados, o gerente de dados revisará o conjunto de dados seguin-
do o procedimento:

• Analisar cada submissão de dados em relação a: “entrada errada de dados”, “dados 
perdidos”, “duplicados”, “inconsistência de dados”, “tradução de dados” (os deta-
lhes estão listados em 2.3).

• Quando algum problema for detectado no conjunto de dados, o gerente de dados
deve entrar em contato com o (s) coletor (es) de dados (via coordenadora da pes-
quisa Leticia Molino Guidoni para fornecer os detalhes do problema investigado
pelo número de ID do paciente inscrito, e solicitar a correção das informações e
qual a causa do problema identi� cado (para evitar isso no futuro).

• Em casos onde a correção de dados brutos no servidor seja necessária, o geren-
ciador de dados corrigirá os dados brutos no Ona e anotará a mudança e sua jus-
ti� cação. Essas alterações serão armazenadas pelo investigador da pesquisa.

• O investigador de pesquisa Ethel Leonor Noia Maciel monitorará o desempe-
nho do gerenciador de dados, veri� cando os conjuntos de dados baixados. Este
monitoramento será durante as primeiras 2 semanas de inscrição 2 vezes por
semana e semanalmente durante o resto das inscrições.
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2.3. Itens a serem revisados rotineiramente no conjunto de dados da pesquisa:

A. ID do paciente: pt_id é preenchido corretamente sem duplicação
- pt_id não deve estar faltando;
- Nenhum pt_id duplicado;
- pt_id para cada instalação deve ser consistente com a lista de ID de instalação (dis-

ponível no manual do entrevistador);
- Para os pacientes que são selecionados a partir de instalações não listadas (caso 

não haja paciente em tratamento na unidade selecionada) veri� car se os dados de 
pt.id foram inseridos corretamente;

- Para a identi� cação do paciente será utilizado um código em números. Correspon-
dente à região do Brasil (1 - CO, 2 - NE, 3. N, 4. SE, 5. S); município (Código IBGE) 
e número de participantes do estudo (Número sequencial). Ex: X-AAAAAA-00 
(5-27-00300-01) = Nordeste-Arapiraca-01

B. Informação demográ� ca / clínica
•  Veri� car se não está faltando:
•  sex
•  date_birt
•  age
•  date_diag
•  diag_place
•  tb_type
•  mdr
•  treat_group_nmdr
•  treat_group_mdr
•  prev_trat
•  treat_duration_int
•  treat_duration_con
•  start_date
•  phase
•  phase_days
•  hiv
•  commorbidity
•  ethnic_group
•  marital_status
•  religion

C. Informações de cuidados antes do diagnóstico “repeat_2end: 
Veri� car se nenhuma informação está faltando na seção “repeat_2end” para a procura 
de cuidados antes do diagnóstico de Tuberculose (se completados, os custos totais ou 
desagregados devem ser preenchidos).No mínimo 2 visitas. 

D. Informações no grupo internações:
- Veri� car se nenhuma informação está faltando no grupo de Internações atuais 

devido a TB.
- Veri� car se há interações de “repeat_5” se vários episódios de internações com o 

paciente respondeu sim a questão hospitalizado atualmente (current_hosp).
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E. Informações no grupo DOT
- Caso o participante tenha respondido “sim” para DOT, veri� car se não está faltan-

do informações para aqueles que responderam “dot2” ou “dot3” para “self_ad-
min”

• dot_times_week
• dot_intensive
• dot_prov
• dot_prov_time
• c_dot_travel
• dot_fee
• c_dot_fee
• c_dot_food

F. Informações no grupo de retirada de medicamentos:
- Veri� car se não está faltando respostas para aqueles que responderam “sim” para 

“drug_pickup”
• drug_pickup_n
• drug_pickup_place
• drug_pickup_fee
• drug_pickup_fee_amount
• c_lodge_drug
• drug_pickup_time
• drug_pickup_cost
• drug_pickup_food

G. Informações no grupo de retirada de medicamentos:
- Veri� car se não faltam informações para aqueles que responderam mais de 0 para 

“fu”
• travel_dur_fu
• stay_dur_fu
• c_travel_fu
• c_accom_fu
• c_fees_fu
• c_radio_fu
• c_tests_fu
• c_med_fu
• c_med_oth
• c_oth_med_fu
• c_oth_fu

H. Informações no grupo de Renda:
- Veri� car se não faltam informações de renda e a renda familiar é igual ou maior 

que a renda individual do paciente.
• Income before TB: “income_hh_pre” >= “income_pre”
• Income at time of diagnosis is available: income_hh_diag
• Income now: “income_hh_now” >= “income_now”
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I. Informações no grupo de Renda:
- Veri� car se renda agora excede a renda antes da TB para a maioria dos casos 

(nem sempre acontecerá, mas para a proposta de estudo seria importante que a 
renda antes fosse maior que a renda agora).

- “income_hh_now” nem sempre deve ser mais do que “income_hh_pre” 

J. Informações no grupo de ativos domésticos:
- As seguintes informações sobre os ativos estão 100% completas para todos os 

respondentes elegíveis:
• � ush_toilet
• c_� ush_toilet
• dishwasher
• c_dishwasher
• horse
• c_horse
• freezer
• c_freezer
• pc
• c_pc
• washing
• c_washing
• dvd
• c_dvd
• microwave
• c_microwave
• motorcycle
• c_motorcycle
• car
• c_car
• drier
• c_drier
• houseworker
• pipedwater
• paved

K. Informações no grupo de questões sobre proteção social:
- Veri� car se informações de proteção social não estão faltando.
- Proteção social – assistência social: para aqueles que responderam “sim” por “sp”
• sp_auxilio
• sp_bf
• sp_var
• sp_15
• sp_rest
• sp_bf_food
• sp_young
• sp_poor
• sp_bpc
• sp_hreimb
• sp_sick
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• sp_disab
• sp_other
- Vales ou bens em espécie: aqueles que responderam “sim” por “vouchers”:
• voucher_travel
• voucher_food
• voucher_source

L. Informações no grupo de questões sobre mecanismos de enfrentamento:
- Veri� car se a informação do mecanismo de enfrentamento não está faltando.
• Empréstimo: borrow1 ”para aqueles que responderam“ sim ”para “empréstimo”
• Venda de ativos: “assets_sold” para aqueles que responderam “sim” para “venda”

M. Informações no grupo de questões de despesas domésticas:
- Os valores médios mensais das despesas domésticas (pof * _m) estão completa-

dos (as respostas podem incluir desde 0.00 ou então 99 para valores desconhe-
cidos). 

N. Informações no grupo de “efeito social”:
- Veri� car se  não está faltando resposta em questão de consequências sociais da 

doença tuberculosa  “social_e� ect” não estão faltando.

O. Informações no grupo impacto � nanceiro:
- Veri� car de informação sobre o impacto � nanceiro geral “cope_impact” não está 

faltando.
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Associado aos procedimentos operacionais padrão que produzimos, 
confeccionamos um manual  para o entrevistador levar nas viagens de co-
leta, para servir de guia em caso de dúvida no preenchimento do questio-
nário.

O manual foi confeccionado de forma impressa e em PDFs, para faci-
litar a consulta. Esse material foi disponibilizado aos gestores e pro� ssio-
nais com o intuito de facilitar o entendimento dos objetivos da pesquisa. 
O hiperlink para acessar o manual é:

http://drive.google.com/file/d/1j1_G2xZ9wYsTP59qwOjLD_KizvT306iC/view?usp=sharing
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Uma terceira organização foi concentrar todas as informações em um 
endereço de email.  O nosso endereço para dúvida é labepicustos@gmail.
com, inclusive, nesse endereço podemos conversar e tirar dúvidas caso 
queiram fazer pesquisas. 

Criamos um local de compartilhamento de arquivos, onde todos os 
participantes da gestão do inquérito no Brasil, podiam partilhar e ter aces-
so as informações em tempo real. O nosso local escolhido foi o dropbox 
que é um serviço para armazenamento baseado no conceito de “compu-
tação em nuvem”. Para saber mais sobre esse tipo de tecnologia, acessem: 
<https://www.dropbox.com/home>.

Os questionários e termos de consentimento livres e esclarecidos, de-
vem � car armazenamento por 5 anos após o término da pesquisa. Segun-
do a Resolução 466/12, ao pesquisador cabe manter os dados da pesquisa 
em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por este 
período.

Maiores informações acessem a resolução 466/12 <https://conselho.
saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>.

Em termos de organização operacional, essas etapas foram seguidas 
para a organização da equipe. Mantendo a organização e seguindo os pas-
sos de necessários para se fazer desde uma pesquisa pequena até uma em 
âmbito maior, podemos transformar realidades.

No capítulo seguinte apresentaremos todas as trinta e cinco cidades 
visitadas e que foram cenário de estudo para esse Inquérito no Brasil. 
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Capítulo 4
MUNICIPIOS SELECIONADOS PARA O INQUÉRITO 

NACIONAL DE CUSTOS: O DESAFIO DE PERCORRER 
O BRASIL EM UM INQUÉRITO NACIONAL 

Letícya dos Santos Almeida Negri 
Sara Libina Cruzio Nascimento 

Barbara Reis Nascimento
Ana Paula Rodrigues Costa

Isadora Bianchi
Heleticia Scabelo Galavote 
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REGIÃO 
NORTE

Fonte dos dados epidemiológicos e sociodemográfi cos: Ministério da Saúde, Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN) e Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE).
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AMAZONAS

MANAUS

Manaus é a capital do estado do Amazonas e tem a densidade popu-
lacional de 158,06 hab/km2, além do IDH de 0,737 avaliados em 2010. Em 
2019 o registro do coe� ciente de incidência foi de 105,55 casos/100 mil 
habitantes e 72,4% de cura entre as pessoas em tratamento no município.

Com relação à Tuberculose, o tratamento começou a ser descentrali-
zado desde 2003, onde 80% dos casos são diagnosticados e acompanhados 
na Atenção Primária à Saúde. O estado do Amazonas apresentou 1.923 
casos novos de Tuberculose no período de janeiro a agosto de 2020. Desse 
total, 1.420 casos (73,8%) foram registrados em Manaus e os demais dis-
tribuídos nos outros 61 municípios do estado do AM. O município conta 
com quatro Laboratórios Distritais interligados por uma rede de 96 postos 
de coleta distribuídos nos cinco Distritos Sanitários, onde o usuário da 
rede pública ou privada pode fazer o diagnóstico da TB. 

Figura 9. Elisângela Rodrigues de Freitas / Leticya dos Santos Almeida Negri / 
Raimunda Nonata Brazão da Silva / Jair dos Santos Pinheiro. Figura 10. Daniel Souza 

Sacramento (Núcleo de Controle de Tuberculose de Manaus) / Sônia Vivian de Jezus / 
Letícya dos Santos Almeida Negri. Fonte: Acervo dos autores. 
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PARÁ

BELÉM

Belém,capital do estado do Pará, apresenta uma densidade demo-
grá� ca de 1.315,26 hab/km2, assim como o IDH de 0,746 em 2010. Em 
2019, o município registrou 1.354 casos novos de TB, resultando em coe-
� ciente de incidência de 95,6 casos/100 mil habitantes e 75,8% de cura. 

No município de Belém o atendimento e o acompanhamento dos 
casos de TB acontece em todas as Unidades de Saúde municipais, e o ser-
viço é organizado de forma descentralizada. A equipe é multipro� ssio-
nal, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, bioquímicos, 
farmacêuticos e assistente social. Além das ações de controle do progra-
ma de TB em cada unidade, existe uma rota de escarro em que os moto-
ristas recolhem as amostras e encaminham aos laboratórios, do mesmo 
modo que pegam os resultados dos exames e enviam às Unidades de 
Saúde. Laboratórios próprios da prefeitura realizam baciloscopias, cultu-
ra e Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB). É realizado o 
monitoramento frequente nas Unidades de Saúde para acompanhamento 
próximo dos casos de TB pela referência técnica. Em Belém, o sistema de 
informações municipal é alimentado por pro� ssionais capacitados para 
essa atividade. A rotatividade de pro� ssionais na rede é um ponto de 
melhoria, pois mesmo realizando frequentes treinamentos, esse ponto 
ainda precisa ser reforçado para otimizar as ações desenvolvidas para o 
controle da doença. 

O atendimento aos pacientes no Hospital Universitário João de Bar-
ros Barreto é destinado aos doentes com per� l de Tuberculose resistente 
e, contando com uma equipe multidisciplinar que atua nas atenções se-
cundária e terciária, atende como referência em Belém e região.
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Figura 11. Profi ssionais da equipe multidisciplicar do Hospital Universitário Joao de 
Barros Barreto e as pesquisadoras Leticia Molino e Leticya Negri durante a coleta de 
dados em março de 2020. Serviço de Atendimento a Tuberculose. Fonte: Acervo dos 

autores.
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TOCANTINS

PALMAS

A capital do Tocantins, Palmas, tem sua densidade demográ� ca re-
gistrada no último censo (2010) em 102,90 hab/km2, bem como o IDH 
da cidade foi registrado em 0,788 em 2010. Em 2019 Palmas registrou 42 
casos novos de TB e teve seu coe� ciente de incidência em 14,38 casos/100 
mil habitantes, além da taxa de cura de 69,2%. 

Em Palmas, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) conta 
com 34 Unidades de Saúde da Família e é organizado de forma descen-
tralizada. Todas as Unidades são estruturadas para fazer o diagnóstico e 
acompanhamento dos casos de TB. O município conta também com o 
Ambulatório para onde são direcionados os casos com necessidade de 
atendimento especializado. O acompanhamento na Atenção Primária é 
feito pela equipe multipro� ssional, composta por técnicos de enferma-
gem, enfermeiros, médicos e agentes de saúde. Já no atendimento espe-
cializado, há médicos pneumologistas e enfermeiros. Garantir que a rede 
de atenção esteja sempre coesa e capacitada são desa� os encontrados para 
o sucesso e efetividade do tratamento. O número de Unidades de Saúde
distribuídas por Palmas e sua autonomia para diagnóstico e tratamento 
são pontos considerados como fortes ao tratamento e acompanhamento 
dos indivíduos.

Figura 12. Letícya dos Santos 
Almeida Negri, Bárbara Reis 
Nascimento e Pedro Paulo dos 
Santos (coordenador técnico da 
hanseníase de Palmas). Fonte: 
Acervo dos autores.
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REGIÃO 
NORDESTE

Fonte dos dados epidemiológicos e sociodemográfi cos: Ministério da Saúde, Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN) e Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE).
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CEARÁ 

FORTALEZA

A Capital do estado do Ceará, Fortaleza, detém uma área de 312,353 
km2 e uma população estimada pelo IBGE em 2020 de 2.452.185 habitantes, 
apresentando IDH de 0,754 em 2010. Em 2019, o município registrou 1466 
casos novos de TB com um coe� ciente de incidência de 50,72 casos/100 mil 
habitantes e 59,6% de cura. Em Fortaleza, o município divide-se em seis 
Secretarias Regionais, onde se encontram as Coordenadorias Regionais de 
Saúde. O diagnóstico e tratamento/acompanhamento da Tuberculose são 
realizados nas 116 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) distri-
buídas nos territórios das referidas regionais. As UAPS contam com 451 
equipes de Estratégia de Saúde da Família, com uma cobertura de 58,29%, 

conforme dados do DAB no ano 
de 2020. O Progrma de  Controle 
da Tuberculose (PCT) é coorde-
nado na Célula de Atenção 
Primá ria Saúde e na Célula de 
Vigilância Epidemiológica, jun-
tamente das Coordenadorias 
Regionais de Saúde, com o total 
8 pro� ssio nais enfermeiros na 
equipe que coordenam as ativi-
dades de planejamento, de pro-
moção da saúde, subsidiando o 
desenvolvimento de ações que 
busque um diagnóstico precoce e 
garanta os insumos necessários ao  

   tratamento desses pacientes, possi-
bilitando a cura, além de acompanhar, monitorar e avaliar indicadores opera-
cionais e epidemiológicos sistematicamente. A estratégia do Tratamento Di-
retamente Observado (TDO), é realizada nas Unidades de Atenção Primária 
à Saúde (UAPS) ou nos domicílios, de acordo com a necessidade de cada caso. 
Para os pacientes em TDO é ofertado um auxílio alimentação com a entrega 
mensal de cestas básicas, sendo esta uma das fortalezas marcantes do Programa.

Figura 13. Natalia Regia faria da Silva  
  (referênciatécnica da hanseníase de 

Fortaleza) e Raiane Martins (referência 
técnica em TB de Fortaleza). 
Fonte: Acervo dos autores.
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MARACANAÚ

Maracanaú pertence ao estado do Ceará e tem densidade demográ-
� ca de 1.960,25 hab/km2 e o IDH de 0,686 em 2010. O município detém 
um coe� ciente de incidência de 49,97 casos/100 mil habitantes e 75,38% 
de cura em 2018.

Em Maracanaú o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) tem 
um coordenador em nível municipal, mas todas as 27 Unidades de Saúde 
da Família e as 2 Unidades Básicas de Saúde Indígena realizam promo-
ção, prevenção, atendimento e tratamento para Tuberculose. Existem 64 
equipes de saúde da família e 2 equipes multipro� ssionais indígenas rea-
lizando a busca ativa de sintomáticos respiratórios, além do tratamento e 
acompanhamento de pacientes com Tuberculose. A cidade conta também 
com um ambulatório de referência para TB com médico infectologista e 
enfermeiro. Fazem parte das equipes o médico, o enfermeiro, o farmacêu-
tico e o agente comunitário de saúde. O município implanta a estratégia do 
Tratamento Diretamente Observado (TDO) por meio de parceria com um 
familiar ou algum pro� ssional da ESF que realiza a estratégia. A principal 
fortaleza do programa são as equipes comprometidas com a efetividade 
do diagnóstico e tratamento. Algumas di� culdades são enfrentadas para 
tratar a TB no município, como as mudanças de endereço, moradores em 
situação de rua e o abandono do tratamento.
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Figura 14. Letícya Negri / Leticia Guidoni na  UBASF João Batista dos Santos (Boa 
Esperança, um dos locais visitados para a coleta de dados do Inquérito Nacional  

pesquisadoras do LabEpi. Fonte: Acervo dos autores.
Figura 15. Estátua na entrada da cidade Localizado na Região Metropolitana de 
Fortaleza, a 24 km da capital. É o maior centro industrial do estado. O acesso 

principal é por via rodoviária, e logo na chegada o maior símbolo da região acolhe os 
visitantes. Fonte: Acervo dos autores.
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SOBRAL

 No ano de 2010, Sobral apresentou a densidade demográ� ca de 88,67 
hab/km2 e o IDH de 0,714, dados relevantes no contexto da TB, tendo 
em vista fatores determinantes da doença. O município detinha, em 2018, 
coe� ciente de incidência de 74,52 casos/100 mil habitantes e 75% de cura.

No município, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) se or-
ganiza de forma descentralizada, de maneira que o diagnóstico e o trata-
mento são feitos nos Centros de Saúde da Família de Sobral. Existe um 
� uxo no manejo dos casos desde a testagem até o início do tratamento e os 
laboratórios informam os resultados de baciloscopia positiva ou do teste 
rápido molecular detectável à Vigilância Epidemiológica da cidade para 
iniciar o tratamento. Vale ressaltar que em todas as Unidades de Saúde, 
independentemente do tipo de atendimento, há busca ativa e con� rmação 
dos casos. Em Sobral existe o serviço de Tratamento Diretamente Obser-
vado (TDO), mas não é realizado para todos os pacientes, e as necessidades 
de cada paciente são avaliadas para que seja feito esse tipo de serviço. Há 
uma grande equipe de pro� ssionais responsáveis pelo programa, compos-
ta por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, 
dentista, atendente de saúde bucal, equipe do NASF (Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família) e integrantes da residência multipro� ssional. 

Existem grandes pontos positivos no funcionamento e organização 
do Programa de Sobral, como a descentralização do diagnóstico e do 
tratamento, a presença ativa da equipe multipro� ssional, a comunicação 
efetiva entre a Vigilância Epidemiológica e a Atenção Primária em Saúde 
(APS), o Centro de Referência em Infectologia onde são atendidos casos 
de TBMR e hepatotoxicidade, por exemplo, além ainda do benefício dado 
aos pacientes em tratamento em que lhes são entregues 10 litros de lei-
te por mês. Alguns pontos podem ser destacados quanto às di� culdades 
que são enfrentadas, tendo em vista falhas nos exames dos contactantes 
e a vulnerabilidade dos pacientes que por vezes são etilistas, usuários de 
drogas ou vivem em situação de rua, fatores que di� cultam a adesão e efe-
tividade do tratamento.
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Figura 16. Sandra Flor (gerente da vigilância em saude), Letícya Negri, Zeze Leal 
(secretário de saúde), Edmirtes Guerra (enfermeira TB), Leticia Molino. 

Fonte: Acervo dos autores.
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PERNAMBUCO 

RECIFE

Recife, capital do estado de Pernambuco, tem sua densidade demográ� ca 
registrada em 7.039,64 hab/km2 e IDH de 0,772 no ano de 2010. Em 2019, 
o município registrou 1.326 casos novos de TB, apresentando coe� cien-
te de incidência de 83,06 casos/100 mil habitantes e 58,6% de cura. Em 
Recife, o PCT conta com oito coordenadores distritais, sendo cada um 
responsável por um distrito sanitário e supervisionando as ações em seu 
território, um apoio técnico central e uma coordenação. Entre os pro� s-
sionais envolvidos estão enfermeiros, médicos, � sioterapeutas e sanitaris-
tas. Sendo assim, o Programa no município se desenvolve de forma des-
centralizada, em que as ações de prevenção e controle da TB e pacientes 
que demandam seguimento com pneumologista são acompanhados nas 
referências secundárias. A estratégia de Tratamento Diretamente Obser-
vado (TDO) é recomendada para todos os pacientes acompanhados pelas 
Equipes de Saúde da Família (ESF), entretanto, ainda é observada uma 
baixa adesão a esse serviço. Os pacientes são encaminhados aos Centros 
de Referência (CRAS) para avaliação da equipe de Assistência Social e 
para os que apresentam situação de vulnerabilidade social há uma possível 
concessão de cesta básica no período de tratamento, além da inserção ao 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) para que 
seja feito o acompanhamento com a equipe. A descentralização da rede 
de acompanhamento, do suporte ao diagnóstico e das ações do Programa 
re� etem no melhor acesso dos indivíduos, fortalecendo a efetividade do 
serviço. Ressalta-se ainda o diálogo com a equipe de Assistência Social que 
visa o auxílio àqueles em vulnerabilidade social, gerando maior adesão e 
resultados mais efetivos.
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Figura 17. Silvana Lira (coordenadora do Programa Municipal 
de Controle da Tuberculose). Fonte: Acervo dos autores. 

Figura 18. Comunidade visitada pela equipe. Caminho para a Unidade de Saúde da 
Família Alto do Capitão - Tupiraçaba - Recife, PE. Fonte: Acervo dos autor.es   
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PIAUÍ

TERESINA

Com densidade demográ� ca de 584,94 hab/km2, Teresina, capital do 
Piauí, tem IDH de 0,751, conforme os daos de 2010. Com registro de 244 
novos casos de TB em 2019, Teresina apresentou coe� ciente de incidência 
de 29,14 casos/100 mil habitantes e 74,7% de cura. São 263 equipes e 92 
UBS que, juntamente com a equipe administrativa, compõem o Programa 
de Controle da Tuberculose (PCT). A equipe administrativa é responsável 
por treinamentos e a gestão geral no município é composta por pneumo-
logista, infectologista, enfermeira, técnica de enfermagem e técnicos ad-
ministrativos. A estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO) 
é feita no município, entretanto, com a pandemia causada pela Covid-19, 
esse serviço � cou fragilizado. Anteriormente, a estratégia era realizada 
principalmente com pacientes que apresentavam a con� rmação laborato-
rial da doença e eram ofertadas cestas básicas para esses pacientes como 
forma de incentivo e benefício. 

Figura 19. Ivone Venancio de Mel (supervisora da Tuberculose no Programa Estadual 
de Controle da Tuberculose) e Karoline Demes (enfermeira da Tuberculose no 
Programa Estadual de Controle da Tuberculose). Figura 20. Letícya dos Santos 

Almeida Negri, Leticia Molino Guidoni, Karoline Demes , Clara M. R. Alexandrino 
(enfermeira da Estratégia Saúde da Família). Fonte: Acervo dos autores.
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ALAGOAS

MACEIÓ

A capital de Alagoas, Maceió, apresenta densidade demográ� ca de 
1.854,1 hab/km2, bem como seu IDH de 0,721 em 2010, registros estes do 
último censo brasileiro. A capital registrou 366 novos casos da doença em 
2019, resultando em um coe� ciente de incidência de 42,79 casos/100 mil 
habitantes e registrou 63% de cura. 

Em Maceió, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) conta 
com mais de 10 mil habitantes. Há uma coordenação de Atenção Primá-
ria à Saúde (APS) e diretorias de Vigilância Epidemiológica. Hoje Maceió 
conta com 60 Unidades Básicas de Saúde e 8 Unidades de Referência, e a 
equipe é composta por agentes de epidemiologia e agentes de Saúde da 
Família que trabalham em conjunto no controle da TB. 

Figura 21. Enfermeira Ednalva ( Coordenadora da Atenção Primária em Maceió, AL). 
Figura 22. Gustavo Henrique Bulhões Palmeira (biomédico - técnico do Programa de 

Tuberculose), Elbe Lins Alvares (enfermeira da Tuberculose da URS Hamilton 
Falcão), Maria Luciene Pacheco de Carvalho (enfermeira e responsável pela TB da 

URS Hamilton Falcão). Fonte: Acervo dos autores. 

http://youtu.be/qTlrw8dxLkQ


78

BAHIA

SALVADOR

 A capital da Bahia, Salvador, tem sua densidade populacional de 
3.859,44 hab/km2 e IDH de 0,759 registrados em 2010. Em 2019, o mu-
nicípio registrou 1.418 novos casos de TB, resultando em coe� ciente de 
incidência de 50,76 casos/100 mil habitantes e 61,1% de cura. Em Salvador 
o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) conta com pro� ssionais
enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, biólo-
gos e psicólogos que compõem equipes no nível central e distrital. Com 
uma organização descentralizada, o município conta com 12 Distritos Sa-
nitários que incluem um ou dois pro� ssionais de referência do Programa 
para gerir as demandas locais. Dessa forma, cada Unidade de Saúde com o 
PCT implantado tem um integrante da equipe responsável por reunir e or-
ganizar dados e informações dos atendimentos e enviá-los aos respectivos 
Distritos Sanitários. Algumas barreiras ainda devem ser transpostas, como 
as fragilidades no serviço de Tratamento Diretamente Observado (TDO), 
o reduzido número de contatos avaliados e a oferta de prova tuberculínica
que até o momento acontece somente em duas unidades. É importante 
destacar ainda que a ausência de benefícios sociais para os pacientes tam-
bém é um ponto em que a equipe visa maiores investimentos e integração 
intersetorial para criação de estratégias com o objetivo de auxiliar indiví-
duos em situações de vulnerabilidade, fatores que contribuem para a baixa 
adesão e abandono do tratamento. São 140 Unidades de Saúde com o PCT 
consolidado por toda a cidade de Salvador, ressaltando-se esse grande nú-
mero de unidades, a boa oferta de medicamentos para o tratamento e a 
realização do TRM (Teste Rápido Molecular) como pontos fortes e positi-
vos no desenvolvimento do Programa, além ainda do diálogo bem estabe-
lecido entre o município e as instâncias estaduais e federais.
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Figura 23. Equipe Municipal e Estadual de Tuberculose de Salvador - Unidade Básica 
de Saúde Ramiro de Azevedo. Centro Histórico Salvador. Equipe Técnica PECT-BA: 
Ana Paula Freire, Anna Ariane Varjão, Francisco Santana, Lívia Fonseca Santana, 

Maria Natividade Melo. Apoiadora OPAS: Izabel Xavier. Fonte: Acervo dos autores. 
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VALENÇA

Valença pertence ao estado da Bahia, tem a densidade demográ� ca 
de 74,35 hab/km2 e o IDH de 0,623, ambos registrados em 2010. No ano 
de 2018 o coe� ciente de incidência no município foi de 36,51 casos/100 
mil habitantes e 10,53% de cura. O programa de Controle de Tuberculose 
de Valença é 100% descentralizado para a Atenção Primária à Saúde. O 
município conta com uma coordenação municipal que supervisiona os 
indicadores relacionados à TB. Esse monitoramento � ca na unidade de 
Referência de Valença onde são desenvolvidos os serviços de recebimento 
de medicação, controle das noti� cações e acompanhamento aos pacientes 
coinfectados. 

Figura 24. Equipe do Programa Saude da Família, UBS Horto Floresta. Agente 
comunitário de saúde: Marileda Sousa Santos Barreto. enfermeira: Marilucia 

Maracás. Tecnica: Morgana Queiróz. técnicas de enfermagem: Marlucia Nunes, 
Sonia Vivian, Leticya Negri, enfermeira Lídia (responsável pela Tuberculose de 

Valença em 2020). Fonte: Acervo dos autores. 
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PAULO AFONSO

Paulo Afonso é um município pertencente ao estado da Bahia, tem 
sua densidade demográ� ca de 68,62 hab/km2 e IDH de 0,674 registrados 
no ano de 2010. Em 2018 o município registrou o coe� ciente de incidên-
cia de 24,78 casos/100 mil habitantes e 76,47% de cura entre os pacientes 
que faziam o tratamento. O Programa de Controle da Tuberculose (PCT) 
em Paulo Afonso conta com uma equipe de enfermeiro, médico, assisten-
te social, farmacêutico e técnico de enfermagem em um serviço que está 
em processo de descentralização, de forma que as USF já têm autonomia 
para solicitar baciloscopia e fazer o acompanhamento. A estratégia de Tra-
tamento Diretamente Observado (Todo) ainda não é feita no município, 
haja vista que depende da mobilização de grande número de pro� ssionais 
e gestores, mas não deixa de ser um objetivo futuro da equipe. Em algumas 
áreas ainda existem certas de� ciências, como é possível observar em di-
versas cidades, como a completude do serviço de Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) que ainda tem alguns territórios descobertos, a de� ciência na 
busca ativa de sintomáticos e a ausência de Teste Rápido Molecular (TRM) 
no município. Através de parcerias com instituições de ensino públicas e 
privadas são desenvolvidos projetos e pesquisas que enriquecem o serviço 
de saúde e o PCT. Vale ressaltar ainda a importância do Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública (LACEN) para o Programa na realização de testes de 
baciloscopia e cultura, sendo pontos positivos que fortalecem o acompa-
nhamento dos pacientes e contribuem para a efetividade do tratamento. 
Como forma de auxílio aos pacientes em tratamento são oferecidas cestas 
básicas mensalmente durante todo o tratamento. 
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Figura 25. Maria Luiza (coordenadora de TB) e Otávio Caliari 
(pesquisador Lab-Epi). Fonte: Acervo dos autores. 
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REGIÃO 
CENTRO-OESTE

Fonte dos dados epidemiológicos e sociodemográfi cos: Ministério da Saúde, Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN) e Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE).
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GOIÁS

GOIANÉSIA

Pertencente ao estado de Goiás, Goianésia apresentou densidade de-
mográ� ca de 38,49 hab/km2 e IDH de 0,727 em 2010. No ano 2018 o mu-
nicípio registrou coe� ciente de incidência de 5,02 casos/100 mil habitantes 
e 33,33% de cura. Em Goianésia, o Programa de Controle da Tuberculose 
(PCT) funciona de forma descentralizada, e todas as unidades são aptas 
a realizar diagnóstico, tratamento e acompanhamento do paciente. Para 
casos como hepatotoxicidade, droga resistência ou outras questões que 
demandem um especialista para diagnóstico e acompanhamento, há dis-
ponibilidade de pro� ssional médico da referência secundária. Nos casos 
em que há necessidade é feito o encaminhamento à Atenção Terciária, lo-
calizada na capital Goiânia, no Hospital de Doenças Tropicais (HDT). A 
equipe é composta por enfermeiros, médicos, agentes de saúde e técnicos 
de enfermagem da APS que receberam treinamentos em níveis municipal, 
regional e estadual, estando aptos a conduzir o tratamento dos pacientes 
com TB. Em casos de pacientes com vulnerabilidades sociais e necessida-
des básicas prejudicadas, há parcerias com a equipe de assistência social 
municipal que assistirá ao paciente para mitigar suas demandas. Assim 
como visto em diversas cidades, a di� culdade para adesão do paciente é 
uma das principais barreiras que os PCT têm, assim como para implan-
tação do Tratamento Diretamente Observado (TDO). Com uma equipe 
descentralizada e capacitada para o acompanhamento, testes de bacilos-
copia, tomogra� a e raio-X de fácil acesso são pontos de referência que 
fortalecem um trabalho efetivo. Ressalta-se ainda a testagem para HIV de 
todos os pacientes diagnosticados com TB e o rastreamento e identi� cação 
dos contatos como pontos positivos do Programa.
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Figura 26. Unidade Saúde da Família Avelino Modesto Araújo. 
Fonte: Acervo dos autores. 
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MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

Campo Grande, capital do estado do Mato do Grosso do Sul, apresen-
ta densidade demográ� ca de 97,22 hab/km2 e IDH de 0,754 em 2010. Em 
2019, o município registrou 209 casos novos de TB, coe� ciente de incidên-
cia de 39,29 casos/100 mil habitantes e 47,4% de cura.

O município conta com um Controle da Tuberculose (PCT) descen-
tralizado e, no momento da visita, o serviço de saúde contava com três 
enfermeiras e uma auxiliar administrativa.

É importante destacar que Campo Grande utiliza a estratégia de Tra-
tamento Diretamente Observado (TDO) durante os dias úteis da semana. 

Existem também as barreiras que se apresentam para lidar com os 
desa� os diários que o tratamento da TB nos apresenta, como a di� culdade 
em tratar a população carcerária, pacientes que possuem baixo nível de 
escolaridade e a população de rua. Em contrapartida, é importante frisar 
os pontos fortes do serviço no município como o diagnóstico precoce, fa-
cilidade do acesso à medicação e acompanhamento com os pro� ssionais 
necessários para o bom andamento do tratamento.

Figura 27. Corinny Shintani, enfermeira do Programa de 
Tuberculose do Hospital UniversitárioMaria Aparecida Pedrossian. 

Fonte: Acervo dos autores.
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TERENOS

Terenos é uma cidade pertencente ao estado do Mato Grosso do Sul 
e conta com 6,03 hab/km2, além do IDH de 0,658 registrados em 2010. O 
coe� ciente de incidência no ano de 2018 foi de 23,46 casos/100 mil habi-
tantes e cura de todos os pacientes;

Com o programa descentralizado, a equipe em Terenos conta com 
pro� ssionais enfermeiros e médicos nas unidades de Equipe Saúde da Fa-
mília (ESF). Mesmo com acompanhamento mensal dos pacientes ainda 
existem barreiras persistentes com relação à aceitação do paciente na rea-
lização do diagnóstico e tratamento. 

Figura 28. Equipe Municipal do Programa de Tuberculose da cidade de Terenos/MS. 
Denise Leite Lima, Luana Rezende Rodrigues, Rodrigo Ribeiro, Thairine Borges 

Rodrigues, Mayara de Freitas Sanabria Grance, Pamella Cristina da Costa Ramos, 
Eliane Souza de Arruda, Amanda Alves, Cristian Tamara Rocha dos Santos, Milene 
Cristina Ferreira Rodrigues, Maria Auxiliadora Martins Cardoso, Isailson Alves de 

Oliveira, Paulo Henrique Massuia. Fonte: Acervo dos autores. 
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REGIÃO 
SUDESTE

Fonte dos dados epidemiológicos e sociodemográfi cos: Ministério da Saúde, Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN) e Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE).
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MINAS GERAIS 

MONTES CLAROS  

Montes Claros localiza-se ao Norte do estado de Minas Gerais e tem 
densidade demográ� ca registrada em 101,41 hab/km2, bem como o IDH 
de 0,770 em 2010. Em 2018 a cidade registrou o coe� ciente de incidência 
em 23,47 casos/100 mil habitantes e obteve 75,47% de cura.

 Em Montes Claros o Controle da Tuberculose (PCT) tem sua es-
trutura descentralizada, sendo realizados diagnósticos e tratamentos na 
Atenção Primária, nas Unidades de Saúde. Fazem parte da equipe médicos 
generalista e especialista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêu-
tico e outros pro� ssionais, de acordo com a demanda. O município possui 
estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO) aos pacientes 
que julgam necessário para melhor adesão e sucesso do tratamento. 

Figura 29. Equipe de Tuberculose Municipal de Tuberculose de Montes Claros 
com as pesquisadoras Isadora e Helaine. Fonte: Acervo dos autores. 
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ESPÍRITO SANTO 

VITÓRIA

Vitória, capital do estado do Espírito Santo, é uma das cidades mais 
antigas do Brasil e integra, juntamente com outros 22 municípios, a Região 
Metropolitana de Saúde do novo Plano Diretor de Regionalização (PDR) 
de 2020. Tem densidade demográ� ca de 3.338,30 hab/km2, bem como o 
IDH de 0,845 em 2010. Em 2019 a capital registrou 108 novos casos de 
TB, culminando no coe� ciente de incidência de 30,93/100 mil habitantes 
e registrou em uma proporção de cura de tratamento de casos novos de 
Tuberculose pulmonar com con� rmação laboratorial de 67,2%. 

A organização da atenção à saúde abrange 6 Regiões Territoriais de 
Saúde: Centro, Continental, Forte São João, Maruípe, Santo Antônio e São 
Pedro com 29 UBS, sendo 23 organizadas em ESF. O município conta com 
um so� ware que interliga todos os equipamentos da rede municipal de 
saúde (unidades de saúde, pronto-atendimentos, farmácias, laboratórios, 
consultórios odontológicos e centros de referência e de especialidades) em 
um único sistema, a chamada Rede Bem-estar. O prontuário eletrônico 
permite conhecer o percurso terapêutico do usuário com TB no sistema 
desde seu diagnóstico, intervenções, exames e sua alta. O Tratamento Di-
retamente Observado (TDO) e o diagnóstico estão descentralizados para 
todas as unidades de saúde e o tratamento é realizado em 03 unidades 
da Região de São Pedro. A Unidade Referência em tratamento para TB 
situa-se atualmente na Unidade de Saúde de Itararé (Região de Maruípe) 
cuja equipe é composta por uma assistente social, uma enfermeira, duas 
médicas e uma técnica de enfermagem, todas pro� ssionais com vasta ex-
periência em Tuberculose. A Lei Municipal 6.466 de 30 de novembro de 
2005 assegura ao paciente com TB cesta básica e vale-transporte como 
estratégia de adesão ao tratamento. Não há di� culdade para realização de 
exame de imagem para o diagnóstico e contatos e os exames laboratoriais 
são encaminhados para o laboratório central municipal e para o Laborató-
rio Central de Saúde Pública (LACEN). O município tem acesso ao Teste 
Rápido Molecular (TRM), baciloscopia e cultura.
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 Figura 30. Programa de Tuberculose de Vitória. Médica do Programa Municipal de 
Vitória Carla Vasco Cotta e a pesquisadora Sara Nascimento. 

Fonte: Acervo dos autores.
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RIO DE JANEIRO 

RIO DE JANEIRO

A cidade do Rio de Janeiro detém a densidade demográ� ca de 5.265,82 
hab/km2 bem como o IDH de 0,799 registrados em 2010. O município re-
gistrou 6.293 novos casos de TB no ano de 2019, gerando o coe� ciente de 
incidência de 98,17 casos/100 mil habitantes e 68% de cura entre os indi-
víduos que faziam tratamento. 

 A equipe é composta pelos apoiadores, sendo eles, em sua maioria, 
enfermeiros ou médicos. O município é dividido em 10 áreas programá-
ticas (AP), e cada uma delas possui um apoiador da TB responsável por 
aquele território, mesmo que não seja exclusivos do Controle da Tuber-
culose (PCT). Dessa forma, o atendimento é descentralizado para as Uni-
dades de Estratégia da Saúde da Família e coordenado pela Gerência de 
Doenças Pulmonares Prevalentes (GDPP) do Rio de Janeiro. 

Com uma gerência que preza pelo cuidado integrado e multidiscipli-
nar e que está comprometida com a qualidade do serviço prestado, o PCT 
mantém o foco no usuário e em suas possíveis vulnerabilidades. Ressal-
ta-se ainda como pontos fortes do Programa o gerenciamento em equipe 
e a qualidade técnica. No ano de 2020 diversos desa� os foram surgindo 
por conta das limitações geradas pela pandemia do novo coronavírus, im-
possibilitando algumas ações e treinamentos. Existem também questões 
como a grande rotatividade de pro� ssionais na Atenção Primáeria em 
Saúde (APS), di� culdades na avaliação plena dos contatos pela diminuição 
de insumos para Derivado Proteico Puri� cado (PPD) e a vulnerabilidade 
crescente dos pacientes com TB, fatores que se levantam como barreiras 
no enfrentamento à doença.

 A estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO) ainda é 
pouco abrangente, tendo maior prioridade para tratamentos de TBDR e 
indivíduos em situações de maior vulnerabilidade, sendo um ponto que 
demanda maiores investimentos e estratégias para otimizar o acompanha-
mento. 
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Figura 31. Clínica da Família Sérgio Arouca. Ana Carolina Conceição da Rocha Silva, 
Camila Galvão dos Reis, Isadora Bianchi, Bárbara Reis, Leticya Negri. Figura 32. 

Complexo do Hospital Universitário Clementino Fraga. Leticya, Isadora e Fernanda 
Leung. Fonte: Acervo dos autores
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DEPOIMENTO ENFERMEIRA JANAÍNA LEUNG:

“Estou inserida no acompanhamento ao sujeito adoecido por Tuberculose há 
aproximadamente 17 anos e ao observar o meu percurso pro� ssional compreen-
do a transformação da minha atuação, modi� cação de assistência para o cuidado. 
Entendo que o cuidado deve estar centrado no sujeito, a partir dele, com ele, na 
sua experiência de vida, no seu território, com a sua rede de atenção, que pode 
ser composta por inúmeros atores, incluindo os trabalhadores da saúde. O cuida-
do acontece com o sujeito sendo protagonista da trajetória e os pro� ssionais de 
saúde caminhando juntos com ele. Lembro-me de ter realizado uma visita a uma 
usuária que desejava retornar ao tratamento em nossa unidade, ela residia em 
uma comunidade do Rio, e, com a sua permissão, eu e a agente da saúde fomos 
ao seu encontro. O local escolhido pela usuária foi um ponto de ônibus, pois ela 
relatou ter vergonha de nos receber em sua casa. Conversamos e ela nos contou 
da sua di� culdade em realizar tratamento para Tuberculose multirresistente, de-
vido ao tempo prolongado, à grande quantidade do uso diário dos comprimidos, 
o uso da medicação injetável, as di� culdades � nanceiras e o deslocamento até
nossa unidade. Após uma longa conversa, decidiu retornar ao tratamento e nos 
ofereceu um cafë na barraca de um senhor para celebrar aquele momento do 
nosso encontro. Percebi a atenção deste senhor destinada a ela, como um ponto 
de apoio, ou seja, se apresentou à rede de cuidado. Diante das di� culdades apre-
sentadas, ela não conseguiu prosseguir no tratamento e faleceu, mas possibilitou 
a re� exão de que nós, pro� ssionais da saúde, somos parte de “um” todo, inseridos 
num processo e pertencentes a um conjunto de outros sujeitos que cuidam. Estas 
inter-relações usuário, comunidade e trabalhadores da saúde, são essenciais na 
atenção à saúde. E olhar para outro no seu cotidiano, conhecendo as di� culdades 
e as possibilidades apresentadas por ele. A maior fortaleza e o maior desa� o do 
cuidado é caminhar de mãos dadas com o usuário, e apesar dos esquemas padro-
nizados no tratamento da Tuberculose, pensar e elaborar projetos terapêuticos 
únicos, com cada sujeito, compartilhar experiências, é a reciprocidade no cuidar: 
dar, receber e retribuir Neste contexto, destaco algo muito importante, que é o 
cuidado “extramuros” das unidades especializadas. Este deve ser compartilhado 
com os trabalhadores de saúde das unidades de atenção primária e secundária, 
que estão próximos aos usuários e são parceiros entrelaçados em todas as esferas 
do SUS. Assim, precisamos nos reengendrar no cotidiano de atuação, com movi-
mentação contínua, sem se estagnar em padrões e conceitos estabelecidos, com-
partilhando histórias e experiências, estreitando as diferenças, com a promoção 
do vínculo para que o cuidado aconteça.”
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DUQUE DE CAXIAS

Duque de Caxias pertence ao estado do Rio de Janeiro e está localiza-
da na região conhecida como Baixada Fluminense, detendo a densidade 
demográ� ca de 1.828,51 hab/km2 e tem seu IDH registrado em 0,711 no 
ano de 2010. Em 2018 o coe� ciente de incidência foi de 75,68 casos/100 
mil habitantes e 70,85% de cura. 

O Programa de Controle da Tuberculose (PCT) funciona de forma 
descentralizada em Duque de Caxias nos quatro distritos que compõem a 
cidade, sendo eles:

1.º Distrito 2.º Distrito  3.º Distrito 4.º Distrito

• CMSDC (referên-
cia secundária)

• Unidades da ESF

• UPH Saracuruna
• UPH Pilar
• UPH Campos

Elisios
• UBS Antônio

Granja
• Unidades da ESF

• UPH Parque Equi-
tativa

• UPH Imbariê
• Unidades da ESF

• UPH Xerém
• Unidades da ESF

O programa é composto geralmente por pro� ssional enfermeiro, 
médico, técnico de enfermagem e assistente social. O município possui a 
estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO) em todas as uni-
dades de saúde que têm PCT estabelecido. Em Duque de Caxias adota-se 
também a estratégia de distribuição de lanches para esses pacientes que 
fazem TDO, com � nalidade de aumentar a adesão ao tratamento, não ex-
cluindo o recebimento de Cestas Básicas pelos pacientes em TDO e tam-
bém os que não o fazem, todos têm direito ao benefício da Cesta. 

A estratégia em Duque de Caxias possui pontos fortes, pois conta com 
uma equipe treinada e capacitada para atuar no PCT, os médicos são especia-
listas em pneumologia, existe referência secundária para o atendimento adul-
to e infantil, além da disponibilidade de teste rápido HIV para todo paciente 
sintomático respiratório por possuírem parceria com o programa IST/AIDS. 
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O PCT atua por muitas frentes para o controle da TB no município, 
entre elas, na saúde do Escolar onde realizavam palestras nas escolas com 
participação dos alunos e dos pais, no programa de imunização onde o 
município possui cobertura vacinal satisfatória de BCG, e na articulação 
com a sociedade civil por meio de colaboração com ONGs para atuar na 
luta conta a TB.

Figura 33. Centro Municipal de Saúde promove ação pelo Dia Mundial de combate à 
Tuberculose em Duque de Caxias. Unidade de Pré-hospitalar Saracuruna. Fonte: 

<https://www. facebook.com/prefeituraduquedecaxias/posts/2129405743761785/>.
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NOVA IGUAÇU

Nova Iguaçu é uma cidade também pertencente à região conhecida 
como Baixada Fluminense, no estado do Rio Janeiro, e tem densidade de-
mográ� ca de 1.527,6 hab/km2 bem como o IDH de 0,713 em 2010. Em 
2018 o coe� ciente de incidência da TB no município foi de 72,17 casos/100 
mil habitantes e 66,56% de cura entre os indivíduos em tratamento. 

Figura 34. Centro de Saúde Vasco Barcelos, local onde as coletas foram 
realizadas em Nova Iguaçú. Fonte: Acervo dos autores.
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SÃO JOÃO DE MERITI

São João de Meriti pertence ao estado do Rio de Janeiro e é uma das 
cidades também contempladas pela Baixada Fluminense, atingindo a mar-
ca de 13.024,56 hab/km2 bem como o IDH de 0,719 em 2010. Em 2018 o 
registro de coe� ciente de incidência foi de 76,93 casos/100 mil habitantes 
e 67,52% de cura entre as pessoas em tratamento no município.

Atendimento descentralizado nas UBS referência secundária é um 
ambulatório de TB responsável fora da cobertura da estratégia da saúde da 
família, casos mais graves, TB extrapulmonar em crianças. A coordenação 
supervisiona o serviço dessas unidades de acordo com a demanda. A coor-
denação municipal é realizada por um enfermeiro e a nível ambulatorial a 
equipe é composta por médico pneumologista, técnicos de enfermagem, 
assistente social, enfermeiro e técnico administrativo. Os pro� ssionais da 
atenção primária são orientados a realizar o Tratamento Diretamente Ob-
servado (TDO), sendo este efetivado de acordo com as demandas e neces-
sidades dos pacientes, já nos ambulatórios a estratégia contempla pacien-
tes com TBDR que já comparecem para tomar as injeções. 

Para um município populoso como São João de Meriti, ter um pro-
grama descentralizado é um ponto de fortaleza para o Programa. Ter far-
mácia e laboratório disponíveis às unidades é muito expressivo, tendo em 
vista que o paciente é diagnosticado, tratado e recebe alta na própria UBS, 
o que para um município com diversas questões de vulnerabilidade so-
cial, já é muito positivo. Além do ambulatório com atendimento quali� -
cado e consistente e do envolvimento dos pro� ssionais, o do diálogo com 
a coordenação também con� gura todos esses aspectos como fortalezas do 
Programa de Controle da Tuberculose (PCT) municipal. Ainda há uma 
porcentagem relevante quanto ao abandono e interrupção do tratamento 
na cidade, e existem diversos fatores que podem in� uenciar nesse desfe-
cho, como a falta de trabalho � xo e di� culdades para o transporte e deslo-
camento às unidades de atendimento. Por não  haver ainda no município 
medidas de benefícios sociais ao paciente em tratamento de TB, este tor-
na-se um fator que in� uencia nos desfechos desfavoráveis tendo em vista 
as debilidades físicas geradas durante a doença e seu tratamento que por 
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vezes impossibilita o trabalho e a geração de renda, fragilizando o compa-
recimento e acompanhamento no serviço de saúde. Ressalta-se também a 
importância que a coordenação destaca a respeito de serem implantadas 
medidas de políticas públicas voltadas para práticas preventivas e promo-
ção de saúde que ainda são limitadas.

Depoimento do Enfermeiro Lucas Fernandes: 

“A minha atuação como enfermeiro no Sistema Único de Saúde em um municí-
pio do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à Tuberculose não desperta 
curiosidade em muita gente. Talvez pelo desconhecimento da doença, pela in-
visibilidade desses usuários e ou das políticas públicas? Não sei. O trabalho em 
saúde, integral, adequado às demandas da população e com singularidade se 
mantém vivo no nosso dia a dia.
Os desa� os são enormes; desde digitar a � cha de noti� cação compulsória, de 
representar e defender as demandas na Secretaria Municipal de Saúde e de aten-
der um usuário com diversas interrupções de tratamentos medicamentosos. 
Implementar as políticas e recomendações federais e estaduais para a realidade 
do município sempre faz a gente quebrar a cabeça... há tanta complexidade em 
cada município, bairro ou simplesmente em cada usuário. A rede dos serviços 
de saúde já tem diversos problemas, principalmente por uma implementação 
lenta e arrastada da atenção básica, o que impacta diretamente nos usuários 
diagnosticados com Tuberculose. O processo de (des)centralização ainda é um 
desa� o ímpar, seja da disponibilidade de insumos, pro� ssionais de saúde ou de 
oferta de encontros quali� cados. As mais mandatórias estratégias, como a dose 
supervisionada, ainda não estão plenamente implementadas no meu cenário de 
atuação, o que sinaliza que ainda se tem muito trabalho a ser feito. 
Entender que a relação interpessoal é essencial nesse trabalho, seja com o usuá-
rio ou com o pro� ssional de saúde foi um grande desa� o, a� nal, as vivências 
são tão singulares que a regra é estar preparado para o inesperado. As riquezas 
ouvidas e sentidas são difíceis de serem descritas, um diagnóstico revelado há 
pouco tempo e um desfecho positivo de tratamento complexo podem ser sepa-
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rados por minutos em um mesmo espaço. E uma visita domiciliar com muita 
aventura? Às vezes precisamos de horas e mais horas para ir ao encontro de 
uma residência e entender, só um pouco, da realidade do local da moradia do 
usuário. Dar visibilidade a todas essas questões é tão complexo como entender 
e viver tudo isso, somos apenas um pontinho em tantas necessidades interseto-
riais que se perpetuam através das mais desigualdades históricas. 
E, sem sombra de dúvida, ainda somos surpreendidos com diversos casos con-
sequência de muitos anos de di� culdade no acompanhamento dos usuários. O 
quão danoso é ter um município com aproximadamente 20% de abandono do 
total de casos, durante todos os últimos anos? Um caso de resistência primária à 
Isoniazida, Rifampicina e Pirazinamida, sem tratamentos anteriores, surpreen-
derá a gente como nos faz pensar hoje em dia, como vemos por aqui? 
Fazer parte disso é passar pela vida de diversos usuários, pro� ssionais de saúde 
e indivíduos carregados de emoções, desa� os e conquistas, todos os dias! O 
movimento de visibilidade, quali� cação e troca de experiência dá frescor e, sem 
sombra de dúvidas, é extremamente necessário continuar resistindo.” 

Figura 35. Unidade Saúde da Família Vila Norma. Fonte: Acervo dos autores.
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Figura 36. Mariana Araujo (pesquisadora), Liamar Ferreira Borga (médica 
pneumologista do Centro de Saúde Doutor Anibal Viriato de Azevedo), Leticya 
Negri, Isadora Bianchi Daré (pesquisadora), Irene Maria Souza dos Reis (técnica 

do programa de Tuberculose). Fonte: Acervo dos autores.
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SÃO PAULO

BARUERI

Barueri pertence ao estado de São Paulo e tem a densidade demográ-
� ca de 3.665,21 hab/km2, bem como o IDH de 0,786 em 2010. O coe� -
ciente de incidência no ano de 2018 foi de 38,33 casos/100 mil habitantes 
e 86,61% de cura. 

O município conta com um Serviço 100% descentralizado distribuí-
do por 18 unidades que tratam a TB, funcionando junto com o Serviço 
de Atendimento Especializado (SAE) Maria José Estevanato. Todos os pa-
cientes, independentemente de estarem fazendo Tratamento Diretamente 
Observado (TDO), são contemplados pelo cadastro a � m de receberem 
uma cesta básica via Secretaria de Ação Social.

Figura 37. Equipe da Unidade de Saúde Hélio Berzaghi, Baruei, SP. 
Fonte: Acervo dos autores.
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GUARUJÁ

  A cidade de Guarujá detém a densidade demográ� ca de 2.026,8 hab/
km2 e IDH de 0,751 em 2010. No ano de 2018 o coe� ciente de incidência 
de Tuberculose registrado no município foi de 101,22 casos/100 mil habi-
tantes e 77,64% de cura.

Em Guarujá, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) conta 
com cinco Ambulatórios de Referência distribuídos nos Distritos Sanitá-
rios (Norte, Sul, Leste, Oeste e Central) com equipes � xas, mas não exclu-
sivas do programa, as quais são compostas minimamente por: um médico, 
dois técnicos de enfermagem e uma enfermeira.

O serviço de saúde que atende a TB funciona de forma descentrali-
zada, sendo possível atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) e na 
Unidade de Saúde da Família (USAFA) do município. O serviço ambula-
torial conta com im médico e duas técnicas de enfermagem, e na vigilân-
cia epidemiológica com uma enfermeira, um auxiliar administrativo e um 
assistente social.

A atenção faz o sistema Tratamento Diretamente Observado (TDO) 
de acordo com as individualidades do paciente e dentro das possibilidades 
as quais a unidade pode se organizar de forma a atender sem comprometer 
o atendimento. Existem três possibilidades de TDO, no primeiro caso o
paciente comparece diretamente ao serviço para receber a medicação, um 
segundo caso é a medicação supervisionada através dos Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS) que fazem o TDO no seu período de visitas domi-
ciliares, e a última opção se apresenta em casos mais especí� cos, em que 
o técnico de enfermagem comparece ao local de residência do paciente.

É de fundamental importância que a equipe se sinta à vontade com o 
trabalho, pois a TB exige engajamento dos pro� ssionais, e o trabalho sen-
do feito a partir de várias frentes, e buscando usar em capacidade máxima 
as redes de atenção à saúde, faz o sistema funcionar. A própria equipe de 
Guarujá destaca que um grande ponto forte do funcionamento é que eles 
possuem “comprometimento do grupo com o paciente e fazem parcerias 
com outros programas e secretarias”. Contudo, eles também assinalam 
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desa� os como a rotatividade de pro� ssionais no programa, a quantidade 
reduzida de pro� ssionais disponíveis, especialmente nesses últimos tem-
pos com a pandemia de Covid-19, que do mesmo modo tem se mostrado 
um grande desa� o, pois se observou um grande número de abandono do 
tratamento pelos pacientes. Outro problema que vem norteando medidas 
dentro do Programa há um tempo é a utilização de drogas ilícitas pelos pa-
cientes que estão em tratamento. O PCT na cidade do Guarujá conta com 
uma equipe multidisciplinar e, de acordo com a coordenadora Ana Cléia 
que trabalha a mais de 12 anos no serviço, a equipe é coesa, está trabalhan-
do junto há mais de dez anos e se mantém com o desa� o de tentar eliminar 
a  Tuberculose no Guarujá. A cidade litorânea recebe milhares de pessoas 
no verão e feriados, fazendo o combate a Tuberculose ser mais desa� ador.

Figura 38. Equipe da Unidade Básica de Saúde Katia Gonçalves dos 
Santos Siqueira. UBS Vila Alice, Guarujá, SP. Fonte: Acervo dos autores.
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SÃO VICENTE

São Vicente é um município do estado de São Paulo, sua densidade 
demográ� ca é registrada em 2.247,88 hab/km2, e seu IDH registrado em 
0,768, segundo dados de 2010. No ano de 2018 o coe� ciente de incidência 
foi de 132,99 casos/100 mil habitantes e 84,91% de cura entre os indiví-
duos em tratamento.

Em São Vicente, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) é cen-
tralizado e conta com a estratégia de Tratamento Diretamente Observado 
(TDO) de forma descentralizada, sendo composto por: enfermeira coorde-
nadora e assistencial, três auxiliares de enfermagem, médico, farmacêutico, 
responsável administrativo e assistente social, e o paciente tem acesso ao tra-
tamento na Unidade de Saúde da sua escolha, de forma que seja mais próxi-
mo de sua residência ou trabalho. Existe a disponibilidade de um incentivo 
ao tratamento, que é oferta de um cartão alimentação ao paciente que aderir 
ao tratamento e de vale-transporte para as tomadas da medicação, consultas 
médicas e exames, e uma equipe multidisciplinar capacitada que assiste ao 
paciente como um todo, de forma acolhedora e humanizada.

Muitos são os impactos que rever-
beram sobre os programas por conta da 
pandemia de Covid-19, e um deles é no 
TDO diário que passou a ser semanal e 
os atrasos no diagnóstico.

Figura 39. Mariana Araújo e Brunna Laureth, 
pesquisadoras do LabEpi. 

Fonte: Acervo dos autores.
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SÃO PAULO

São Paulo capital atingiu em 2010 a densidade demográ� ca de 7.398,26 
hab/km2 e seu IDH de 0,805. A cidade registrou 6.234 casos novos de TB 
em 2019, resultando em um coe� ciente de incidência de 53,64 casos/100 
mil habitantes e 75% de cura. 

O Programa de Controle da Tuberculose (PCT) em São Paulo se or-
ganiza com uma equipe central na coordenadoria de Vigilância do muni-
cípio, a qual consolida dados, planeja estratégias e organiza ações em todas 
as regiões. Essa equipe central está ligada com o Programa de Controle 
tanto a nível estadual quanto nacional, sendo o ponto comunicante para 
ações além do município.

O Programa funciona de forma centralizada em algumas regiões e 
descentralizada em outras, essa variação ocorre pelo tamanho do muni-
cípio, o que proporciona diferentes demandas em cada região. Ressalta-se 
que todas as ações regionais são de conhecimento do PCT.

Os pro� ssionais envolvidos com o Programa são os da vigilância na 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), na Divisão Regional 
de Vigilância (DRV) e na Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) que 
estão ligados ao programa de TB, sendo de diversas áreas da saúde.

 São Paulo tem a estratégia de Tratamento Diretamente Observado 
(TDO) realizada rigorosamente com pacientes TBDR e em situação de 
rua, sendo feita nas Unidade Básicas de Saúde (UBS), consolidado no nível 
regional pelas UVIS e enviado ao PCT para consolidação municipal e dis-
tribuição dos benefícios. Os pacientes em TDO têm direito a cesta básica 
e bilhetes de transporte. 

A grande defasagem de informação da população e a falta de pro� ssio-
nais direcionados ao tratamento da TB nas unidades são pontos de fragili-
dade, tendo em vista a alta demanda na rotina dos pro� ssionais nas UBS.

A organização e o empenho das equipes no nível central e regional 
são de crucial importância por se manterem dispostas a organizar e traba-
lhar em prol do controle da TB e dos pacientes. 
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Figura 40. Equipe da Unidade Básica de Saúde Doutor 
Carlos Olivado de Souza Lopes Muniz, São Paulo, SP. 

Fonte: acervo dos autores. 
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

São José do Rio Preto é um município pertencente ao estado de São 
Paulo com densidade demográ� ca de 945,12 hab/km2 e IDH de 0,797, se-
gundo dados do ano de 2010. Foram registrados em 2018 coe� ciente de 
incidência de 23,89 casos/100 mil habitantes e cura de 88,33%. O Progra-
ma de Controle da Tuberculose (PCT) no município de São José do Rio 
Preto se organiza de forma descentralizada em 24 Unidades Básicas com 
Saúde da Família (UBSF), 2 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 1 Centro de 
Saúde Escola e 2 consultórios na rua, onde os casos pulmonares são diag-
nosticados e tratados, onde também é realizada a busca ativa de casos sin-
tomáticos respiratórios (visando o diagnóstico precoce), acompanhamen-
to dos casos diagnosticados em tratamento, busca de faltosos e tratamento 
supervisionado (para garantir a adesão ao tratamento), busca e avaliação 
de contatos e acompanhamento da quimiopro� laxia aos diagnosticados 
com a Infecção Latente da Tuberculose (ILTB). O Tratamento Diretamen-
te Observado (TDO) é realizado pelas 27 Unidades Básicas de Saúde e pe-
las equipes de consultório na rua com base no território de abrangência da 
unidade e moradia do paciente. Existe no município um ambulatório de 
Doenças Crônicas Transmissíveis, onde faz parte a Unidade de Referência 
para Tuberculose sendo classi� cada como Nível 2, para atendimento dos 
casos complicados — Tuberculose Multidroga-Resistente (TB-MDR), in-
tolerância/intoxicação, falência/resistência, extrapulmonares, recidivas e 
retratamentos abandono — assim como para dar suporte no diagnóstico 
e na vigilância dos casos em tratamento, além de capacitar continuamente 
as referências locais. A equipe de referência para o PCT nas Unidades de 
Saúde é composta, em sua maioria, por médico, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, farmacêutico e agente domiciliar. Como forma de benefício 
para tratar a TB, São José do Rio Preto disponibiliza passes de ônibus cir-
cular quando necessário para o deslocamento do usuário.

Contar com pessoas de per� l para a interlocução entre os vários 
níveis da Vigilância e assistência ao paciente de Tuberculose é um dos 
grandes pontos fortes do PCT da cidade, assim como a descentralização, 
equipes de referência distribuídas nas Unidades de Saúde e especialidades, 
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incentivo dos órgãos políticos para que exista o PCT municipal, além da 
cooperação e diálogo entre os setores da rede municipal de saúde e o apoio 
constante do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) e Centro de Vi-
gilância Epidemiológica (CVE) estadual.

A alta rotatividade de pro� ssionais nas Unidades de Saúde é relatada 
por diversos municípios como um ponto de fragilidade para maior efe-
tividade no acompanhamento dos pacientes, assim como a substituição 
de pro� ssionais de per� l adequado para exercer as funções da assistência 
e controle da Tuberculose nas UBS. Outro ponto que deve ser ressaltado 
ainda é a cidade prioritária para o tratamento da Tuberculose apresentan-
do número elevado de usuários de drogas, moradores sem residência � xa 
e abandono do tratamento. A de� ciência na execução do TDO e da apro-
priação de dados sobre essa estratégia de tratamento, assim como a neces-
sidade de maior monitoramento sobre os casos para não terem desfecho 
de abandono, são demandas que visam maiores investimentos e coopera-
ção geral das equipes para que sejam mitigadas. Com algumas di� culda-
des de avaliação de contatos pelas UBS há uma sobrecarga na vigilância e 
assistência, e a busca ativa tem se mostrado de� citária com mais de 60% 
dos casos diagnosticados em hospitais.

Grandes são as interferências no PCT por conta do manejo com o Co-
vid-19. Inicialmente, 15% das UBS passaram a atender apenas suspeitos de 
Covid-19, já atingindo 50% da Atenção Básica no � m do primeiro trimestre 
de 2020. Com a introdução da vacina anticovid, muitos pro� ssionais estão 

sendo recrutados para compor as 
equipes de vacinação deixando tem-
pestivamente de atender o paciente 
portador de Tuberculose. Tais ins-
tabilidades na rede proporcionam 
efeitos nocivos ao PCT, tendo sido 
observado em 2019 um aumento de 
abandonos e em 2020 um aumento 
no número de óbitos por Tubercu-
lose, segundo a gestão municipal.

Figura 41. Equipe da Unidade Básica de
Saúde, São José do Rio preto, SP. 
Fonte: Acervo dos autores.
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Depoimento de Dra. Maria Rita de Cássia Oliveira Cury (médi-
ca infecto/sanitarista interlocutora do PCT no Município de São 
José do Rio Preto, atuando desde 2000 no PCT e hanseníase):

“Antes mesmo de atuar no Programa de 
Controle da Tuberculose no município de 
São José do Rio Preto, pude ter uma rela-
ção estreita com o programa durante os 
anos de 1997 a 2000 no DRS – 22/SP, quan-
do percebi grande a� nidade com todos os 
aspectos, especi� cidades e procedimentos 
que envolvem o controle desta doença, que 
culminou por estabelecer minha priorida-
de pro� ssional com a Tuberculose. Realizei 
um processo para aprimorar meu conheci-
mento sobre o trabalho a ser desenvolvido 
e principalmente sobre minha satisfação em 
fazê-lo. Creio que o instinto por investiga-
ção, a perseverança, a vontade de colaborar 
por dias melhores e o  comprometimento 
em fazer a diferença sejam as caracterís-
ticas necessárias para um per� l apropria-
do para atuar na área. Exercer a liderança 
na área de atuação se tornou inerente, sigo 
procurando formar pares na luta contra a Tuberculose e ao mesmo tem-
po aliviar o sofrimento de muitas pessoas que necessitam de nossa atenção.”

Figura 42. Dra. Maria Rita de 
Cássia Oliveira Cury. Fonte: 
Acervo dos autores.
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SANTANA DE PARNAÍBA

Santana de Parnaíba, localizada no estado de São Paulo, registrou 
densidade demográ� ca de 604,74 hab/km2 e IDH de 0,814 no ano de 2010. 
Em 2018 o coe� ciente de incidência foi de 29,3 casos/100 mil habitantes e 
82,76 % de cura.

Com Programa de Controle da Tuberculose (PCT) descentralizado, 
a cidade conta com a gestão e controle dos pacientes tanto no nível de 
Atenção Primária em Saúde (APS) quanto na Vigilância Epidemiológica. 
A equipe é composta por enfermeiro, assistente social e agente de saúde 
nas UBS e enfermeiro coordenador na Vigilância.

Após o diagnóstico, o enfermeiro preenche a noti� cação e envia à Vi-
gilância, em seguida os pacientes são encaminhados à UBS para iniciar o  
Tratamento Diretamente Observado (TDO). Há ainda benefício vincula-
do à assiduidade do paciente no tratamento diário, sendo oferecidas cestas 
básicas e cartão de ônibus, além do lanche para desjejum após ingestão 
da medicação. Mesmo com os benefícios, toda a organização e controle 
da gestão, o comparecimento diário do paciente para o TDO ainda é um 
desa� o, motivando para novas estratégias para a adesão completa. 

Figura 43. Unidade de Saúde da Família Parque Santa - Santana de Parnaíba. 
Helaine Mocelin Roberta Rebordin enfermeira de Santana de Parnaíba e Leticya 

Negri. Fonte: Acervo dos autores.
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REGIÃO 
SUL

Fonte dos dados epidemiológicos e sociodemográfi cos: Ministério da Saúde, Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN) e Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE).
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PARANÁ

CURITIBA

O PMCT em Curitiba atua de forma descentralizada desde 1993 com 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de Tuberculose em 
todas as Unidades de Saúde da Atenção Primária do município. O serviço é 
descentralizado e organiza-se da seguinte forma: Nível Central: enfermeiro 
(coordenadora municipal) biólogo, farmacêutico; Nível Distrital e Unidades 
de Saúde: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, ACS, 
odontólogo, nutricionista; Referência terciária: médicos, enfermeiros, farma-
cêuticos;quipe pro� ssional do Laboratório Municipal de Curitiba. A prefeitu-
ra oferece Vale Apoio Nutricional e TDO compartilhado. O Fornecimento de 
Vale Apoio Nutricional no valor de 60,00 reais em parceria com a Secretaria 
Municipal e Segurança Alimentar e Nutricional, para ser retirado em alimen-
tos ou produtos de higiene nos Armazéns da Família da Prefeitura de Curitiba.

As fortalezas do município de Curitiba são: realização do diagnóstico 
através do TRM TB em todas as Unidades e UPAs; realização de cultura 
em meio líquido pelo Laboratório Municipal de Curitiba; serviço de refe-
rência secundária e terciária para o tratamento de TBDR e efeitos adversos; 
fornecimento do Vale Apoio Nutricional para os pacientes com Tubercu-
lose; agilidade no resultado dos exames de laboratório e de RX através 
do prontuário eletrônico disponível em todas as UMS e UPAs. Matricial-
mente através da presença de médico infectologista na equipe da atenção 
primária com consultas compartilhadas nos casos de maior complexidade 
(coinfecção TB/HIV, hepatite C, manejo dos eventos adversos menores). 
A principal di� culdade é a Adesão ao Tratamento diretamente Observado.

Figura 44. Equipe de Saúde. Curitiba, PR. Fonte: Acervo dos autores.
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Localizada no estado do Paraná, São José dos Pinhais registrou densi-
dade demográ� ca de 279,16 hab/km2 e IDH de 0,758 em 2010. Foram apre-
sentados os marcos epidemiológicos para coe� ciente de incidência de 15,12 
casos de TB/100 mil habitantes e para cura de 77,78% no ano de 2018.

De forma descentralizada, o Programa de Controle da Tuberculose 
(PCT) na cidade tem a medicação liberada ao paciente na farmácia das Uni-
dade Básica de Saúde (UBS), onde a equipe � ca responsável por retirar a 
medicação com a receita e uma cópia da noti� cação de TB. O enfermeiro 
da equipe � ca responsável por coordenar o Tratamento Diretamente Ob-
servado (TDO) e acompanhar o paciente até o � m do tratamento. A equipe 
é composta por um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e um médico.

Existem grandes di� culdades com relação aos pacientes em situa-
ções de vulnerabilidade social, principalmente com relação a moradia, uso 
constante e abusivo de drogas e álcool, fatores determinantes para o aban-
dono ao tratamento.

A descentralização da medicação da TB é o ponto forte em São José 
dos Pinhais, auxiliando na acessibilidade do paciente e da equipe, além do 
controle feito pelo enfermeiro que viabiliza o monitoramento do paciente 
no comparecimento de consultas, TDO e, se necessário, visitas domiciliares.

Figura 45. Equipe de Saúde. São José dos Pinhais, PR. Fonte: Acervo dos autores.
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CASCAVEL

Cascavel pertence ao estado do Paraná e possui uma densidade de-
mográ� ca de 136,23 hab/km2, bem como o IDH de 0,782 em 2010. O mu-
nicípio registrou o coe� ciente de incidência de 22,19 casos/100 mil habi-
tantes e 82,93% de cura no ano de 2018. 

Em Cascavel Programa de Controle da Tuberculose (PCT) funciona 
de forma descentralizada. O diagnóstico e tratamento são realizados pela 
Atenção Primária em Saúde (APS), mas há também o Centro de Atenção 
Especializada (CAE) que é a referência para casos de pacientes com resis-
tência medicamentosa, infecção latente e outras situações que demandam 
avaliação de pneumologista. As equipes contam com os Médicos e En-
fermeiros da APS e ainda com o apoio da Assistência Farmacêutica para 
distribuição de medicamentos.

Na vigilância epidemiológica o PCT está sob a responsabilidade de 
uma enfermeira, com apoio de uma médica.

Quando o programa foi descentralizado instituiu-se também o Tra-
tamento Diretamente Observado (TDO), e cada Unidade de Saúde avalia 
a melhor forma de executar a estratégia. Em algumas unidades o TDO 
é feito pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), em outras o paciente 
opta por ir até o serviço diariamente, sendo feito de acordo com a adesão 
de cada paciente e a logística do serviço. Nos casos de moradores de 
rua ou moradores do Centro POP/Casa POP (Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua) o TDO é feito pela 
equipe do Consultório na Rua. 

As fortalezas do programa municipal são a descentralização e o servi-
ço ter a referência própria e, apesar das várias di� culdades, há comprome-
timento da equipe quando o caso é diagnosticado. A principal di� culdade 
enfrentada para tratar a TB no município, no atual contexto, é a Covid-19, 
considerada pelos coordenadores do PCT uma grande fraqueza. O diag-
nóstico tardio também é uma fraqueza, pois existe a di� culdade no diag-
nóstico rápido, de forma que o paciente muitas vezes procura vários ser-
viços com sintomas característicos da doença e não é feito diagnóstico 
correto de forma ágil. 
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Figura 46. Equipes de saúde. Cascavel, PR. 
Fonte: Acervo dos autores.
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SANTA CATARINA 

BLUMENAU

Pertencente ao estado de Santa Catarina, Blumenau tem densidade 
demográ� ca de 595,97 hab/km2 e seu IDH de 0,806 em 2010. Em 2018 o 
coe� ciente de incidência foi de 25,25 casos/100 mil habitantes e 86% de 
cura.

Em Blumenau o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) ocor-
re de forma descentralizada para atendimento de busca ativa, entretanto 
o atendimento assistencial é feito de forma centralizada mensalmente. A
cidade tem Tratamento Diretamente Observado (TDO) 7 dias na semana 
durante os três primeiros meses de tratamento. A equipe é multidiscipli-
nar, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, visitado-
res e motorista. 

Figura 47. Equipes de saúde. Blumenau, SC. Fonte: Acervo dos autores.

http://youtu.be/L1h0SwuZZVo


118

JOINVILLE

Pertencente ao estado de Santa Catarina, Joinville detém uma densi-
dade demográ� ca de 457,58 hab/km2, IDH de 0,809 em 2010. O coe� cien-
te de incidência da cidade foi de 31,72 casos/100 mil habitantes e 83,2% de 
cura no ano de 2018.

O Programa de Controle da Tuberculose (PCT) em Joinville é centra-
lizado com local de atendimento a esses pacientes bem estruturado e com 
uma equipe multidisciplinar para a atenção à TB. Fazem parte da equipe 
trêsmédicos, três técnicas de enfermagem, uma enfermeira e um auxiliar 
administrativo. 

A busca ativa dos pacientes é feita através da Atenção Primária em 
Saúde (APS) e, a partir daí, ocorre o encaminhamento para o serviço de 
referência. Com o intuito de ajudar no deslocamento do paciente até o 
serviço de referência, a secretaria municipal de saúde oferece passagem de 
ônibus para que o paciente chegue ao local da consulta no dia agendado.

 Figura 48. Morgana (técnica de enfermagem), Aline Piaggio (enfermeira), Patricia 
Pacheco de Andrade (médica), Leticya Negri (pesquisadora), Andrei  Cleiton Weese 

(Administrativo), Gabriella Matos (pesquisadora). Figura 49. Brunna Laureth 
(pesquisadora) e Geisa Fregona (pesquisadora). Fonte: Acervo dos autores.
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GASPAR

Gaspar possui a densidade demográ� ca de 149,91 hab/km2 no estado 
de Santa Catarina e o IDH de 0,765 em 2010. Em 2018 Gaspar relatou um 
coe� ciente de incidência de 40,9 casos/100 mil habitantes e 87,5% de cura.

Em Gaspar, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) é centra-
lizado e tem sua equipe composta por médico infectologista, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e psicólogo. Na organização do programa há a es-
tratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO) de acordo com as 
condições sociais da família e seu acesso aos serviços de saúde. Àqueles 
que não fazem parte dessa estratégia são dadas as devidas orientações e 
acompanhamento. A equipe é capacitada para realizar o controle dos tra-
tamentos e de toda organização do Programa, ela se mantém disponível 
para atendimento aos pacientes e seus contatos, além de ampla e direta 
comunicação com a rede municipal de saúde. Assim como em todas as 
cidades, há di� culdades e barreiras a serem transpostas no tratamento da 
TB, atentando-se para a necessidade de amplos olhares e investimentos no 
TDO do município, visando maior atenção e efetividade ao tratamento de 
diversos pacientes com a disponibilidade de veículo e motorista para que 
tal demanda seja suprida de forma ininterrupta. 

Figura 50. Gabriella Matos, Leticya Negri, Dalva Trycia (enfermeira do Programa de 
Gaspar/SC). Fonte: Acervo dos autores.
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RIO GRANDE DO SUL 

CANOAS

Com uma área de 130,789 km2 no estado do Rio Grande do Sul, Ca-
noas tem sua população estimada pelo IBGE em 348.208 habitantes no 
ano de 2020, e seu IDH de 0,750 em 2010. Canoas registrou coe� ciente de 
incidência de 62,91 casos/100 mil habitantes e 57,53% de cura. 

Em Canoas, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) é centra-
lizado e constituído por um médico generalista, uma enfermeira gestora 
técnica, uma enfermeira assistência e três técnicos de enfermagem. A estra-
tégia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) ocorre no município 
e obedece a critérios para inclusão, tais como: usuários com reingresso após 
abandono, etilistas, drogaditos, situação de rua, privados de liberdade. O 
usuário é vinculado à Unidade Básica de Saúde e referência. São encami-
nhados o protocolo de tratamento supervisionado, o cartão de aprazamen-
to e medicamentos à Unidade, onde é realizado contato prévio e envio de 
e-mail ao enfermeiro gestor técnico. A unidade seguirá administrando as 
doses supervisionadas e aprazando no cartão. O paciente deverá retornar 
ao � nal dos 30 dias à unidade de referência Tisiologia para consulta médica 
e aquisição de medicamentos para os próximos 30 dias, onde  é orientado e 
entregue na Unidade. Em casos de baixa adesão ou não comparecimento à 
Unidade, assim como reações adversas relatadas pelo paciente, a unidade é 
orientada a comunicar o serviço de tisiologia por e-mail.

Figura 51. Equipe de Saúde. Canoas, RS. 
Fonte: Acervo dos autores.
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Depoimento Michele Araújo (enfermeira especialista em Saúde 
Coletiva, coordenadora do Programa Municipal de Controle da 
Tuberculose de Canoas, RS):

“A Tuberculose, apesar de sua secularidade, 
ainda permanece sendo um grave problema de 
saúde pública. Ainda que já existam estratégias 
tecnológicas avançadas capazes de promover o 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado, 
os pro� ssionais de saúde e a sociedade como um 
todo devem sim, priorizar atenção a este agravo de 
imensa magnitude e vulnerabilidade.
Diante de desa� os como o absenteísmo ao trata-
mento, há o aumento dos casos entre os grupos 
considerados vulneráveis como indivíduos em 
situação de rua, drogaditos, etilistas, privados de 
liberdade dentre outros. Necessitamos de estraté-
gias imediatas para controle da doença, investindo 
em pesquisas para novas vacinas e medicamentos 
apropriados e e� cazes.

 A oportunidade em trabalhar diretamente nessa unidade de referência ao 
atendimento de pacientes com Tuberculose, há mais de 10 anos, me permitiu 
entender que essa motivação a � m de encontrar ferramentas e� cazes nos proces-
sos de trabalho, na formação de multiplicadores, na quali� cação de uma equi-
pe dinâmica e coesa, repercute diretamente no sucesso dos resultados obtidos. 
Compreender a natureza da doença e seus condicionantes, bem como formas de 
prevenção através da proposta de educação em saúde com os usuários do serviço, 
contribui efetivamente para a diminuição da transmissibilidade, controle de con-
tatos, adesão e comprometimento do paciente com o seu tratamento. Essa práti-
ca de educação em saúde agrega competências e habilidades dos pro� ssionais e, 
pode ser aplicada em diferentes momentos, em consultas de enfermagem e /ou 
durante a dispensação do medicamento pelos técnicos de enfermagem.
 Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que “o 
acesso aos serviços de Tuberculose continua a ser um desa� o e que as metas glo-
bais de prevenção e tratamento provavelmente serão perdidas sem ações e in-
vestimentos urgentes.” É fundamental que haja comprometimento de todas as 
esferas políticas e governamentais para � ns de implementação de uma estrutura 
multissetorial que envolva todos esses segmentos a � m de mitigar o impacto des-
sa epidemia sob a sociedade, Esses esforços, de acordo com a OMS, “são vitais 
para fortalecer os sistemas de saúde, garantir saúde para todos e salvar vidas.”

Figura 52. Michele Araújo.
Fonte: Acervo dos autores.
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PORTO ALEGRE

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, detém a densidade de-
mográ� ca de 2.837,53 hab/km2, bem como o IDH de 0,805 em 2010. O 
município registrou 1.252 casos novos de TB no ano de 2019, resultando 
em coe� ciente de incidência de 87,14/100 mil habitantes e 56,8% de cura 
entre os pacientes infectados e em tratamento.

Em Porto Alegre o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) foi 
descentralizado desde o ano de 2012 e as equipes de Atenção Primária 
em Saúde (APS) são compostas por 130 unidades que realizam o esque-
ma básico do tratamento. Caso necessário, aquele paciente que é critério 
para referência secundária é referenciado em um dos quatro Serviço de 
Atenção Especializada (SAE) ou ao serviço Estadual de Referência Secun-
dária, no Sanatório Parthenon. Essas estruturas de referência secundária 
são acionadas caso seja necessário tratamento de Tuberculose Multidroga-
-Resistemnte (TB-MDR).

Figura 53. Daniela Wilhelm (enfermeira do PCT na época), Eveline Rodrigues da 
Costa (enfermeira responsável PCT POA), Ewelyn de Freitas Faria (estagiária 
PCT), Paula Vitória de Moraes Chuma (estagiária PCT), Camila da Silva Alves 

(estagiária PCT) e Karen Garcia de Farias (ONG prato feito nas ruas). 
Fonte: Acervo dos autores.
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Capítulo 5

Letícya dos Santos Almeida Negri
Ethel Leonor Noia Maciel

Isadora Daré Bianchi 

Resultados

As coletas do projeto custos, se iniciaram no mês de setembro de 2019
em Campo Grande/MS e � nalizaram em Curitiba/PR no mês de 

março de 2021. As trabalhos foram interrompidos no período de março 
de 2020 até agosto de 2020 em decorrência da pandemia do Sars-CoV-2. 
As entrevistas aconteceram nas quatro regiões do país, distribuídas em 
38,6% na região Sudeste, 25,4% região Nordeste, 23.7% região Sul, 8.5% 
região norte e 3.8% na região Centro Oeste do país.

Gráfico 1. Período de duração das entrevistas estudo de custos de 
Tuberculose no Brasil, 2019-2021.

Fonte: Extraído do ONA, 2021. 
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Gráfico 2. Cenário de estudo das entrevistas. Estudo de custos de 
Tuberculose no Brasil, 2019-2021.

Municípios visitados para a coleta de dados e a quantidade pacientes entrevistados na 
respectiva cidade.
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Gráfico 3. Tipo de serviços visitados nas entrevistadas.

Foram entrevistados 325 indivíduos na Atenção Primária e 278 na Atenção 

Especializada.

Gráfico 4. Classi� cação dos pacientes por sexo.

Gráfico 5. Classi� cação dos pacientes por anos completos.
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Gráfico 6. Classi� cação dos pacientes por estado civil.

Gráfico 7. Classi� cação dos pacientes por raça/cor - Obs: Autopercepção.

Gráfico 8. Classi� cação por entrevistados tipo de comorbidades.
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Gráfico 9. Classi� cação do tipo de serviços onde os pacientes realizam o 
tratamento de tuberculose.

Gráfico 10. Tipo de serviço que os pacientes receberam o diagnóstico para 
Tuberculose.

Gráfico 11. Classi� cação dos pacientes por forma clínica de Tuberculose 
apresentada.11. Classi� cação dos pacientes por forma clínica de Tuberculose apresentada
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Gráfico 12. Classi� cação por tipo de tratamento adotado pela equipe de 
saúde.

Gráfico 13. Classi� cação por renda do paciente antes da Tuberculose.

Gráfico 14. Classi� cação por horas de trabalho antes de ter Tuberculose.
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Gráfico 15. Classi� cação por mudança de emprego na fase intensiva.

Gráfico 16. Classi� cação por mudança de emprego na fase de continuação.

Gráfico 17. Classi� cação por enfrentamento à doença.
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Gráfico 18. Classi� cação por impacto � nanceiro após a doença.

Gráfico 19. Atualmente recebe valores ou bens em espécie para lidar com 
a doença da tuberculose?
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Gráfico 20. Você ou sua família receberam algum pagamento de 
assistência social depois de ter sido diagnosticado com TB?

Perfi l sociodemográfi co e clínico dos participantes

As características sociodemográ� cas dos participantes do estudo de 
custo evidenciou que a população predominante era de adultos jovens, a 
maioria do sexo masculino 371 (61.5%), sendo que 162 (26.9%) estudou 
de 4 a 11 anos e somente e 51 (8.5%) informaram ter nível superior. Qua-
renta e nove por cento eram solteiros, e 10% separados ou divorciados.

A maioria das pessoas auto relataram a cor parda 294 (48.8%) e 118 
(19.6%) negros totalizando 68.4% da amostra (pretos e pardos). O tama-
nho da família encontrado foi de 3.4 (3.3 - 3.6) pessoas por núcleo familiar. 
Quando analisamos a situação de emprego, antes dos indivíduos � carem 
doentes quinhentos e três pessoas (83.4%) não possuem nenhum seguro 
saúde ou plano de saúde particular, sendo que a maioria absoluta é depen-
dente do Sistema Único de Saúde.
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Quanto a condicionalidade de assistência a proteção social, 371 
(61.5%) pessoas relataram não receber nenhum benefício do governo. E 
isso foi vivenciado in loco. Muitas di� culdades relatadas além das entre-
vistas.

Quanto as diversas estratégias de enfrentamento utilizados para tra-
tar a pessoa com tuberculose, 108 (28.6%) pessoas, pegaram dinheiro em-
prestado ou receberam algum valor para cobrir os custos incorridos desde 
que iniciou o tratamento para TB, dessa parcela que pegaram algum valor, 
17,91% foram auxiliados por parentes nessa fase da vida, seguidos de vizi-
nhos ou amigos com 6.63%. 74.1% disseram que iriam devolver o dinheiro 
quando possível.

Quanto a venda de bens ou produtos, 91% dos entrevistados não ven-
deram nenhum bem para � nanciar a tuberculose, entretanto os 9% que 
precisaram vender algum item pessoal ou familiar, vinte e três (23) vende-
ram algum item doméstico e 15 pessoas venderam o meio de transporte 
ou veículo para cobrir os gastos.

A última pergunta sobre enfrentamento da doença foi a seguinte: O 
impacto � nanceiro na sua casa desde que você teve sintomas de Tuber-
culose evidenciou que a autopercepção dos pacientes em pobres e muito 
mais pobre. Na amostra geral, 266 (44,11%) pessoas perceberam o impac-
to � nanceiro após o tratamento da Tuberculose no seu domicílio, quando 
comparado à sua posição � nanceira inicial. Dos 603, 220 pessoas relata-
ram ter � cado mais pobres e 46 entrevistados disseram ter � cado muito 
mais pobres desde que tiveram os primeiros sintomas de tuberculose.

No que diz respeito ao tipo de serviço que os participantes da pes-
quisa utilizaram para a condução do tratamento. Trezentos e vinte e cinco 
(53,9%) indivíduos estavam sendo tratados em serviços da Atenção Pri-
mária à Saúde, que consiste no primeiro nível de atenção em saúde, con-
siderada, portanto, a porta de entrada indivíduos que buscam diagnóstico 
e tratamento.

Duzentos e setenta e oito (46,1%) participantes estavam com o tra-
tamento sendo conduzido na Atenção Especializada, que é composta por 
um conjunto de ações e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e a 
serviços médicos ambulatoriais.

Nessa pesquisa, 132 pacientes entrevistados, ou seja, 58 (44%) tive-
ram o seu diagnóstico em hospitais públicos ou em clínicas particulares 
ou em serviços terciários.
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Houve predomínio da Tuberculose pulmonar em 80% dos casos. 
Quanto à fase de tratamento da tuberculose, 32% dos entrevistados esta-
vam na fase intensiva do tratamento e 68% na fase de manutenção.

Quanto a modalidade de tomada de medicação, 60% dos pacientes 
(79) fazem uso da medicação de forma auto administrada, apenas 10% 
estão sob tratamento diretamente observado (TDO) e 30% de forma com-
binada (auto administrado + TDO). Oitenta e seis por cento dos pacientes 
fazem a retirada do medicamento na mesma de unidade de tratamento.

CUSTOS CATASTRÓFICOS NO BRASIL

No Brasil, 48% das famílias afetadas por TB sensível ou resistente 
(MDR-TB) experimentaram custos catastró� cos, ou seja, os pacientes em 
tratamento de Tuberculose e suas famílias, gastaram mais que de 20% da 
renda de sua casa anual com despesas de tuberculose.

DISCUSSÃO

Os resultados mostram que as cidades que con� guraram a amostra, 
são um número menor que o previsto no sorteio inicial, que consistia co-
letar 46 cidades no Brasil e a composição da amostra inicial que seria de 
760 pacientes.

Em virtude da epidemia de Covid-19, as anuências e coletas � caram 
prejudicadas. Além desse fator de entrave, três cidades não possuíam pes-
soas em tratamento por tuberculose. Um outro di� cultador que aconteceu 
foi a locomoção para alguns lugares, pois com a pandemia o acesso a algu-
mas cidades foi interrompido.

Em relação aos participante deste estudo, 612 pessoas com Tubercu-
lose e noti� cados no período da coleta, foram entrevistados nos 34 muni-
cípios e ao � nal, 603 pacientes foram elegíveis para inclusão na amostra.

Os sujeitos do estudo consistem em pessoas predominantemente do 
sexo masculino, adultos jovens com ensino fundamental incompleto, com 
mais de três pessoas coabitando no domicílio. Esse resultado, vai de en-
contro com uma série histórica do programa nacional de controle de Tu-
berculose do Brasil, evidenciou que entre 2011 e 2020, 46.130 (69,0%) dos 
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casos de TB ocorreram em pessoas do sexo masculino, e a raça preta ou 
parda foi predominante, ao longo do desse período.10

As questões de enfrentamento da doença, são um ponto importan-
tes para re� etirmos sobre a situação encontrada in loco nas entrevistas. O 
paciente com tuberculose, muitas vezes não possuem muitos bens ou pro-
priedades, mesmo assim precisam se desfazer do pouco de itens essenciais 
para custear o tratamento.

O Brasil tem um dos maiores Sistemas de Saúde do mundo, o modelo 
de assistência à saúde está prevista na constituição Brasileira, através da 
s Leis 8080/90 e 8142/90, por conseguinte e todo o tratamento é ofereci-
do exclusivamente, e de graça, pelo governo brasileiro através do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

É oferecido a população, desde a prevenção que começa desde ao nas-
cer, com a vacina BCG, para crianças com menos de cinco anos de vida 
até a busca ao diagnóstico da que é realizado na rede pública de saúde, 
por meio do exame chamado baciloscopia, que é a coleta de escarro. Toda 
a rede de serviços ofertado na atenção primária, especializada e quando 
necessário na atenção terciária.

Entretanto, mesmo com essa rede de atenção integral que possuímos, 
a proporção de famílias com custos totais catastró� cos devido à Tubercu-
lose no Brasil é alto, o que representa uma das barreiras para o diagnóstico 
de TB e tratamento.

Associado às di� culdades, maioria dos participantes, informaram 
que não possuem nenhum benefício governamental.

Sobre esse assunto, no Brasil, a proteção social tem o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), sua base legal está exercida de modo integral 
pelos entes federativos, em consonância coma Constituição da República 
de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS de número LEI n.º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993. Diversos benefícios são oferecidos no 
âmbito desse sistema, destacando-se os tipos de auxílio que contempla-
mos no instrumento da pesquisa de custos: bolsa Familia e suas variações, 
licença médica, benefício de prestação continuada, reembolso de seguro 
de saúde privado, licença médica remunerada, Benefício por invalidez e o 
mais recente que foi o auxílio emergencial, implementado no período da 
pandemia por período determinado.

10 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância em saúde 
no Brasil. Boletim Epidemiológico Especial: Tuberculose. Brasília (DF): 2021. 
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Recentemente um acordo entre o SUS e SUAS, através da secretaria 
especial do desenvolvimento social foi � rmado um acordo de cooperação 
técnica número com o N.º 60/2021. Esse termo objetivou estabelecer a 
mútua cooperação técnica para a conjugação de esforços para o planeja-
mento, monitoramento, execução e avaliação de ações para aprimorar a 
articulação entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assis-
tência Social especialmente relacionadas à inclusão social da pessoa em 
situação de vulnerabilidade social com HIV, hepatites virais, hanseníase, 
Tuberculose e prevenção da sí� lis congênita, inicialmente com vigência 
para cinco anos, contar da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado. Esse avanço foi conquistado por vários movimentos, e evidências 
cienti� cas que nortearam todo o embasamento dessa conquista.

No entanto, a realidade das pessoas com Tuberculose no Brasil exige 
ações rápidas, a fome, não espera o tempo da burocracia, é fundamental, 
que medidas seja instituídas assim que o paciente for diagnosticado com 
Tuberculose e que for identi� cado sua vulnerabilidade social. Os progra-
mas de Tuberculose no Brasil precisam incluir esse diagnóstico em suas 
condutas clínicas e precisam incorporar essa ação nos manuais de controle 
de TB no Brasil.

Nosso estudo de custos identi� cou que os custos catastró� cos afetam 
pacientes com TB no Brasil de tal forma que contribui com as iniquidades.

Essa pesquisa de abrangência nacional está em consonância com os 
resultados encontrados em um estudo de corte transversal multicêntrica 
realizada entre 2016 a 2018, em cinco capitais do Brasil, que evidenciou 
que os pacientes diagnosticados com Tuberculose sensível incorreram em 
41% de em custos catastró� cos. Outros países que realizaram estudos com 
a mesma metodologia esses valores variariam em 18% no Lesoto, na África 
do Sul até a 83% em Timor-Leste um país no sudeste Asiático.

CONCLUSÃO

Levando-se em consideração esses aspectos levantados nesse livro, 
somos levados a acreditar que existe um longo caminho a ser percorrido 
com a Tuberculose no Brasil.

Contudo, sabemos que estamos no caminho. O principal que são os 
recursos humanos, os locais por onde passamos tem um time de excelência.
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É imprescindível que todos se conscientizem que para eliminarmos 
a tuberculose, o fortalecimento das equipes que estão trabalhando dia a 
dia na linha de frente seja mais bem amparada em termos de subsídios e 
políticas públicas.

Que o incentivo a políticas públicas, incremento de tecnologia e in-
centivo as pesquisas seja prioridade entre as gestões desse país.

E esse fortalecimento de políticas deve ser cada vez mais incentivado 
entre a integração, serviço, academia e gestão. O nosso objetivo princi-
pal de compartilhar as vivências nas cidades do Brasil, teve o intuito de 
olharmos além da doença e re� etir sobre como podemos contribuir para 
a eliminação da doença até 2035 conforme pactuado. O nosso estudo con-
tribuirá para o monitoramento global da OMS do indicador End TB, jun-
tamente com todos os outros países que implementam a metodologia de 
pesquisa da OMS.

Os avanços que ocorreram no âmbito da proteção social no Brasil, 
foi uma vitória para todos. Pro� ssionais da saúde e da assistência social, 
pessoas que estão em tratamento, e para a academia. Articulações exitosas 
como citadas entre o SUS E SUAS, entre dois ministérios é um incentivo 
e motivação para futuros avanços. Mas é fundamental entender que ações 
efetivas são urgentes para essa população vulnerável.

Esperamos que esse livro inspire cada um de vocês a divulgar as expe-
riências exitosas que vocês desenvolvem, bem como que vocês se inspirem 
nas histórias relatas dos colegas e repliquem. Juntos podermos fazer um 
manejo clínico e social de primeira qualidade no Brasil.

Até breve!
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1. Aprovação Ética CDC
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2. PAHO
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3. CONSENTIMENTO PARENTAL (0-18 anos)
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4. Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (0-12 anos)
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5. Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE
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6. QUESTIONÁRIO
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