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1. Introdução 

1.1 Identificação e apresentação do problema 

A Tuberculose (TB) é uma das mais antigas doenças que afligem a humanidade, 

firmando-se como uma das principais causas de morbimortalidade, que atinge 

indistintamente as diversas faixas etárias e classes sociais. Cerca de um terço da 

população mundial, está infectada com o Mycobacterium tuberculoses (Mtb), 

ocorrendo em torno de oito milhões de casos novos e quase três milhões de mortes 

em sua decorrência, anualmente.1
 

        De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) ocorre no mundo 

cerca de oito a nove milhões de caso novos por ano e estima-se que um terço de 

população mundial esteja infectada pelo bacilo da tuberculose, sendo que 

aproximadamente 80% delas vivem em 22 diferentes países dos quais o Brasil 

ocupa 18º lugar com cerca de 129.000 casos por ano, destes são notificados cerca 

de 90.000 sendo em sua maioria em grandes centros urbanos onde a estimativa é 

de 50 milhões de pessoas infectadas. 1,2 

Estima-se que cerca de um bilhão e sete milhões de indivíduos em todo o 

mundo estejam infectados pelo bacilo o que corresponde a 30% da população. Nos 

países desenvolvidos, a cada ano, 40 mil mortes são devidas a tuberculose e mais 

de 400 mil novos casos são descobertos, sendo mais freqüente casos em idosos, 

minorias étnicas e imigrantes estrangeiros. 2
 

No Brasil a TB é um problema de saúde prioritário. O país juntamente com 

outros 22 países, em desenvolvimento, alberga 80% dos casos mundiais da doença. 

Estima-se que do total da população brasileira, mais de 50 milhões de pessoas 

estejam infectadas pelo Micobacterium tuberculosis (Mtb), com aproximadamente 80 

mil casos novos e 4 a 5 mil óbitos anualmente, levando o país a reconhecê-la como 

“doença negligenciada” e declarar o seu controle como prioridade nacional. 3 

Estima-se que no país 35 a 45 milhões de pessoas estão infectadas pelo 

bacilo e ocorre cerca de 100 mil casos novos e 4 a 5 mil mortes por tuberculose ao 

ano. O controle da Tuberculose é baseado nas estratégias delineadas pelo 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose que compreende a busca de casos, 
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o diagnóstico precoce e adequado, o seu tratamento até a cura com objetivo de 

interromper a cadeia de transmissão e evitar possíveis adoecimentos. 4,5 

O Município de São Paulo é um dos 33 municípios do estado como 

prioritários no Plano Emergencial Nacional da Tuberculose. 3 O município que possui 

1/3 da população do Estado abriga também 1/3 do número de casos de tuberculose 

do Estado. Assim, a cidade de São Paulo apresenta, em números absolutos, a maior 

quantidade de casos e registra coeficientes de incidência mais altos que a média 

dos coeficientes do estado.6,7
 

A zona leste do município apresenta alto índice de casos de Tuberculose 

pulmonar sendo um importante problema de saúde com um grande número de 

pacientes que sofrem esta doença a localidade de Vila Bela não fica isenta deste 

problema com 12 pacientes com a doença, sendo expressivo este número para a 

localidade.8,9,10
 

Os desafios encontrados pela equipe foram: o aumento de pacientes com 

tuberculose e a não identificação dos principais fatores de risco que apresenta a 

comunidade de Vila Bela e assim trabalhar em conjunto com os ACS, enfermeiros, 

medico e grupos do NASF a fim de diminuir o índice desta doença. 

A motivação para a realização desse estudo surgiu a partir de uma reunião 

em equipe, com a detecção da necessidade de diminuir o número de pacientes e 

organizar ações de promoção da saúde e qualidade de vida para a população, por 

meio de reorganizar um controle é uma boa identificação dos principais fatores de 

risco. 
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2. Objetivo  

2.1 Geral 

Elevar o nível de conhecimento da população sobre a prevenção e controle da 

Tuberculose Pulmonar na comunidade de Vila Bela, Município de São Paulo. 

 

     2.2 Específicos 

 

. Identificar o nível de conhecimento da população da área de abrangência sobre a 

tuberculose pulmonar.   

. Implantar ações "em promoção de saúde" junto aos pacientes de risco de 

tuberculose pulmonar.   

. Orientar temas sobre a importância das medidas de Prevenção e controle da 

tuberculose pulmonar. 
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3. Metodologia 

3.1 Cenário do estudo  

Este projeto de intervenção tem caráter educacional e abordagem construtivista. 

Será realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Bela, Estado de São 

Paulo, região de São Mateus, Zona Leste. Os participantes desta intervenção serão 

os pacientes que tem riscos de apresentar tuberculose pulmonar.  

 

3.2 Sujeitos da intervenção  

A população se constituirá por os pacientes que apresentam risco de tuberculose 

pulmonar da unidade que desejam participar no estudo. As intervenções serão feitas 

na área de abrangência, nas visitas domiciliárias e consultas na UBS, em que será 

utilizado como espaço físico a sala de reuniões. 

Para a realização desse projeto será utilizado material de fácil manejo e 

entendimento como: cadeiras, mesa, papel ofício A4, pinceis, bonecos, materiais 

ilustrativos, televisão e DVD, panfletos. 

 

3.3 Estratégias e ações 

Etapa diagnóstica 

Para o desenvolvimento do projeto foram estabelecidas algumas fases. 

Antes da palestra inicial, haverá explicação aos pacientes sobre as especificidades 

do estudo.  Após, os participantes que assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido, será aplicado um questionário, no qual será solicitado que preencham. 

Desta forma, poderá se fazer uma avaliação sobre o conhecimento e as medidas de 

Prevenção e controle da tuberculose pulmonar , com isso será realizado  um estudo 

diagnóstico  tendo em conta as dificuldades encontradas no questionário aplicado.   
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Etapa de intervenção  

 Antes do inicio das atividades serão identificados os pacientes com risco de 

tuberculose. O projeto será implantado inicialmente e contará com uma equipe 

composta por médico, enfermeiro e um técnico em enfermagem. Mediante o estudo 

da etapa anterior, será elaborado pela equipe de profissionais participantes, 3 

módulos de capacitação com todos os pacientes que tem risco de apresentar 

tuberculose pulmonar residentes nas áreas vulnerareis da comunidade. O propósito 

é incluir técnicas participativas (discussões grupais e jogos didáticos) com uma hora 

de duração com cada grupo num total de quatro; distribuindo uma semana para 

cada grupo porém cada tema será efetuado num período de um mês para um total 

de cinco meses, onde serão abordados os temas de tuberculose e fatores 

associados: alcoolismo, tabagismo, drogas ilícitas (maconha, crack, cocaína), 

alimentação, qualidade de vida e as medidas para sua prevenção e controle. É 

importante criar um ambiente confiável e acolhedor para a abordagem dos temas, 

onde os participantes sintam-se acolhidos de forma humanizada. É o ambiente ideal 

para compartilharem seus saberes e experiências, fortalecendo suas 

potencialidades individuais e grupais. 

 

Critérios de inclusão: 

Os pacientes que tenham risco de apresentar tuberculose pulmonar.  

Critérios de exclusão do projeto:  

Pacientes que não desejam participar no projeto.  

Os pacientes ausentes no momento da investigação e sem possibilidade de obter 

informação. 
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3.4 Avaliação e monitoramento 

O processo de avaliação está previsto para todas as etapas do projeto: 

avaliação de necessidades, avaliação de processo e de resultados, sendo utilizadas 

metodologias qualitativas e quantitativas.  

A avaliação será realizada por meio do levantamento de informações 

coletadas na reunião inicial com os pacientes de risco de tuberculose pulmonar. A 

avaliação de processo, realizada durante o desenvolvimento do projeto, inclui pré e 

pós-teste nas capacitações, avaliação qualitativa e informes periódicos das 

atividades.  A avaliação de aquisição de conhecimentos sobre as medidas de 

Prevenção e controle da tuberculose pulmonar será feita por meio da comparação 

da pesquisa quantitativa realizada em dois momentos: antes e ao final da 

intervenção.   

 

4. Resultados esperados  

Ao final desse estudo espera-se implementar um grupo permanente de 

orientação sobre prevenção e controle da tuberculose pulmonar na unidade de 

saúde. Criar um ambiente confiável e acolhedor para a abordagem de temas 

relacionados, bem como fortalecer a interação dos profissionais de saúde e a 

comunidade. Além disso, contribuirá para esclarecer duvidas sobre as vias de 

transmissão da tuberculose pulmonar. Outro resultado positivo será a aquisição de 

conhecimentos sobre as medidas de Prevenção e controle da Tuberculose Pulmonar 

para assim diminuir o número de pacientes contagiados com essa doença na 

comunidade de Vila Bela. 
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5. Cronograma 

 

Atividades 
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração 

do Projeto 

x         

Aprovação do 

Projeto 

 x        

Estudo da 

Literatura 

x x x x x x x x x 

Entrega do 

Trabalho 

Final 

x         

Intervenção 

no Território 

  x x x x x   

Discussão e 

Análise dos 

Resultados 

      x x  

Revisão Final 

e Digitação 

       x x 

Socialização 

do Trabalho 

        x 
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