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1.Introdução

A Tuberculose (TB) está entrelaçada com condições de desnutrição, superpopulação, moradia insalubre e
maus cuidados com a saúde. No entanto, a Saúde Pública é responsável por conter esses índices (MENDES;
FENSTERSEIFER, 2004). O grande problema é conhecer a percepção dos pacientes nessas condições que
adquiriram o diagnóstico da Tuberculose e entender como procederá a repercussão na vida de cada um deles
(SÂ et. Al., 2007).

A Tuberculose é causada por uma bactéria “Mycobacterium tuberculosis, difundida pelas vias aéreas de uma
pessoa doente para uma saudável. Podendo ser centrada nos pulmões e latente, alastrando-se para outras
partes do corpo (MENDES; FENSTERSEIFER, 2004).

Em estudo anterior a esta pesquisa, encontram-se dados relevantes indicando que os homens, principalmente
os mais jovens priorizam suas vidas de solteiros, participando de baladas, ingerindo bebidas alcoólicas e
utilizando o tabaco, acreditando não poderem modificar seus hábitos de vida frente a uma doença que possui
um tratamento longo de 6 meses há 1 ano (MENDES; FENSTERSEIFER, 2004). É percebido que o paciente
tem uma percepção muito superficial do seu diagnóstico não considerando-o.

Um problema muito discutido é a falta de empatia das equipes de saúde com o manejo no controle de TB,
apresentando dificuldades na sensibilização do paciente para o Tratamento Supervisionado (TS), engessando
a forma de abordagem, desfavorecendo as particularidades de cada caso (MONROE et. Al., 2008). Outra
visão dos pacientes submetidos á terapêutica, é o julgamento desses afirmando que os médicos são
detentores de todo o conhecimento, excluindo assim, o contato com o profissional enfermeiro e auxiliar de
enfermagem que, por sua vez, tem muito a acrescentar (BRUNELLO et. Al., 2009).

Ferreira; Silva; Botelho (2005) elucidaram um estudo em Cuiabá, onde 18 unidades participantes que
realizaram atendimento ambulatorial especializado em tuberculose tiveram êxito em seu propósito pois,
existiam profissionais treinados para essa finalidade.

Este estudo tornou-se bem sucedido devido o tratamento de Tuberculose ter sido acompanhado desde o início
sendo possível lidar com todos os declínios durante o percurso além de, encontrar classificações evitando o
abandono da intervenção medicamentosa (FERREIRA; SILVA; BOTELHO, 2005).

A presente pesquisa torna-se de grande importância para a Atenção Básica, devido atrair a atenção dos
profissionais a uma melhor conscientização, bem como,  uma maior sensibilidade e empatia, se tratando de
acompanhar o paciente, percebendo que suas características é algo a ser trabalhado. 

2. Objetivos  

O objetivo deste estudo será conhecer as percepções dos pacientes em tratamento de Tuberculose sobre sua
doença, tornando possível uma intervenção para auxílio na adesão completa da mesma. Para esse propósito,
as percepções encontradas, serão discutidas e classificadas juntamente com a equipe, os participantes desta
ação serão motivados a concluir sua tarefa e, por fim, haverá a inserção e a avaliação de forma criativa de
abordagem para a assistência à adesão do programa de controle de Tuberculose.

3. Método

A pesquisa acontecerá na Unidade Básica de Saúde Parque do Lago no Município de São Paulo com os
dados de pacientes em tratamento de Tuberculose, os mesmo, serão coletados pelos profissionais
Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que atuam no setor de Vigilância Epidemiológica. A princípio será
realizada uma abordagem quinzenal desses pacientes, a fim de, identificar suas diversas percepções e, essas
serão anotadas em prontuário, orientando desde já à importância do tratamento adequado e efetivo.



A motivação de todos colaboradores envolvidos será primordial para o êxito desta pesquisa. Para tal ação,
reuniões e/ou palestras serão aplicadas com intuito de incentivar a exposição de angustias frente ao abandono
do paciente nesta terapêutica, assim como sugestões para construção de vínculos fortalecidos. Realizado
sensibilização motivacional entre os profissionais, ocorrerá a implantação do projeto na qual, será discutida
com os mesmos, e com a gestora local a forma mais adequada de abordagem aos pacientes.

O tempo será aproveitado para conhecer as percepções previamente abordadas dos pacientes, direcionar os
Enfermeiros a supervisionem e acompanharem as abordagens realizadas pelos Auxiliares de Enfermagem.

Faz-se necessário retomar todos os conceitos e particularidades da doença em questão afim de, que os
colaboradores tenham subsídios para criar um projeto terapêutico singular (PTS) específico para cada
paciente, monitorando-os, no caso de possíveis mudanças.

4. Resultados

O estudo em questão fornecerá informação e assim, possibilidades de melhoramento na abordagem do
paciente, acrescentando ao profissional que lida com Vigilância Epidemiológica, conhecimento diferenciado,
maior segurança para criação de vínculos entre este e o paciente, bem como, a capacidade de se reinventar na
profissão e, quanto ao paciente poderá trazer uma percepção real de ser ouvido, entendido, ajudado e
acolhido em seu tratamento de forma mais suave e sem preconceitos. Por fim os dados registrados servirão
de base para redução da não adesão ao tratamento de Tuberculose.

 

5. Referências

MENDES, A.M; FENSTERSEIFER, L.M. Tuberculose: porque os pacientes abandonam o tratamento?. Bol
Pneumol Sanit. Porto Alegre, v. 12: 26-29, 2004.

SÂ, L.D.; SOUZA, K.M.J.; NUNES, M.G.; PALBA, P.F.; NOGUEIRA, J.A.; VILLA, T.C.S. Tratamento da
tuberculose em Unidades de Saúde da Família: Histórias de abandono. Rev Texto Contexto Enferm.
Florianópolis, v. 16: 713-715 ,2007.

MONROE, A.A.; GONZALES, R.I.C.; PALHA, P.F.; SASSAKI, C.M.; NETTO, A.R.; VENDRAMINI,
S.H.F.; VILLA, T.C.S. Envolvimento de equipes da Atenção Básica à Saúde no controle de tuberculose. Rev
Esc Enferm USP. Ribeirão Preto, v. 42: 263-264, 2008.

BRUNELLO, M.F.F.; CERQUEIRA, D.F.; PINTO, I.C.; ARGENIO, R.A.; GONZALES, R.I.C.; VILLA,
T.C.S.; SACTENA, L.M. Vínculo doente-profissional de saúde na atenção a pacientes com tuberculose. Acta
Paul Enferm. Ribeirão Preto, v. 22: 178-179, 2009.

FERREIRA, S. M. B.; SILVA, A. M. C.; BOTELHO, C. Abandono do tratamento da tuberculose pulmonar
em Cuiabá- MT Brasil. J Bras Pneumol. Cuiabá, v. 31: 428-430, 2005.


