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Resumo

A incidência cada vez maior de casos de tuberculose e o grande número 

de abandono do tratamento faz com que essa doença seja um sério problema de saúde 

pública, acentuado pelo cuidado pouco humanizado que muitas vezes é prestado aos 

doentes. O presente estudo faz uma revisão integrativa de literatura, com o objetivo 

de identificar na produção científica brasileira os principais pontos que implicam na 

prestação de uma assistência pouco humanizada, essencialmente pelo enfermeiro, a 

pessoas doentes com tuberculose. Para a seleção dos artigos foram utilizadas as bases 

de dados LILACS, SciELO e BDENF, obtendo-se uma amostra final de 13 artigos. 

Os resultados foram agrupados em quatro eixos temáticos, que retratam as dificuldades 

enfrentadas pelos enfermeiros para prestar assistência humanizada a esse grupo. 

Conclui-se que a enfermagem ainda possui fragilidades na perspectiva do cuidado 

para pessoas doentes com tuberculose, sendo que essas, muitas vezes, fogem à sua 

governabilidade.

Palavras-chave: Tuberculose. Cuidados de enfermagem. Humanização da assistência.
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NURSING HUMANIZED CARE TO PATIENTS WITH TUBERCULOSIS: AN INTEGRATIVE 

REVIEW 2002 – 2012

Abstract

The increasing incidence of tuberculosis and the large number of abandonment 

of treatment causes make disease a serious public health problem, which is accentuated by 

the poorly humanized care often provided to patients. The present study is an integrative 

review of the literature, with the goal of identifying in the Brazilian scientific production 

the main points that involve the provision of poorly humanized assistance primarily by 

nurses to patients with tuberculosis. To select the articles we used LILACS, SciELO, and 

BDENF databases, yielding a final sample of 13 articles. The results were grouped into four 

themes that portray the difficulties faced by nurses to offer humanized assist to this group. 

We conclude that nursing still has weaknesses in the perspective of care for patients with 

tuberculosis, and these often go beyond governability.

Keywords: Tuberculosis. Nursing care. Humanization of assistance.

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA AL ENFERMO CON TUBERCULOSIS: UNA REVISIÓN 

INTEGRADORA 2002 – 2012

Resumen

La creciente incidencia de casos de tuberculosis y el gran número de abandono 

de tratamiento hace que esta enfermedad constituye un grave problema de salud pública, 

acentuado por la atención humanizada poco se proporciona a menudo a los pacientes. 

El presente estudio es una revisión integradora de la literatura, con el objetivo de identificar 

la producción científica brasileña los principales puntos que implican la prestación de una 

asistencia poco humanizado principalmente por las enfermeras, las personas que están 

enfermas con TB. Para seleccionar los artículos que utilizan las bases de datos LILACS, 

SciELO y BDENF, obteniéndose una muestra final de 13 artículos. Los resultados fueron 

agrupados en 04 temas que retratan las dificultades enfrentadas por los enfermeros para 

ayudar a humanizar este grupo. Llegamos a la conclusión de que la enfermería tiene aún 

debilidades en la perspectiva de la atención a las personas con tuberculosis, y éstas a 

menudo van más allá de su gobierno.

Palabras clave: Tuberculosis. Atención de enfermería. Humanización de la atención.
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INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que afeta predominantemente o 

parênquima pulmonar, mas que também pode acometer órgãos como as meninges, os rins, 

os ossos e os linfonodos, sendo o principal agente causador da infecção o Mycobacterium 

tuberculosis, bastonete aeróbico ácido-resistente que tem lento crescimento.1

Cerca de um terço da população está infectada pelo bacilo da TB, sendo 

notificados em 2011, 5,8 milhões de casos da doença no mundo. A ocorrência de 

aproximadamente 1,4 milhões de mortes por ano mostra a gravidade dessa doença como 

problema de saúde pública. No Brasil, nesse mesmo ano, foram notificados 73 mil casos 

novos de TB, com uma taxa de 4,6 mil mortes em 2010.2 

Um possível condicionante para o fortalecimento da TB é sua estreita relação 

com as situações de pobreza, subnutrição, condições precárias de habitação e baixo acesso 

aos serviços de saúde, sendo essas situações mais evidentes em regiões tropicais, devido às 

diferenças sociais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, que corroboram para o 

agravamento do problema e recaem no fato desse ser apontado como principal causador de 

morte nessas regiões.3 

Visando um melhor acompanhamento dos casos, o Ministério da Saúde 

lançou em 1996 o Plano Emergencial para o Controle da TB, recomendando a implantação 

da Estratégia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) para o controle da doença no 

Brasil, oficializado em 1999 por intermédio do Programa Nacional de Controle da TB (PNCT), 

recomendando-se sempre que o atendimento inicial e o TDO sejam desenvolvidos em 

unidades básicas de saúde.2

Em que pesem as recomendações advindas do PNCT para o atendimento de 

maneira que considere a pessoa doente protagonista de seu tratamento,4 os profissionais 

de saúde muitas vezes adotam uma postura que deixa o paciente em situação de submissão, 

exigindo, de certa forma, mudanças de hábitos e costumes e o comparecimento constante ao 

serviço de saúde sem considerar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

Estudos apontam que grande parte dos pacientes abandonam o tratamento por 

insegurança e sentimento de desrespeito.5,6 Entende-se que este estudo tem relevância, pois, 

ao mostrar os problemas e as dificuldades de se prestar uma assistência humanizada, pode-se 

ajudar os profissionais de saúde a ultrapassar esses obstáculos, obtendo um ambiente de 

cumplicidade e segurança para com o paciente favorecendo, assim, o sucesso do tratamento.

A assistência humanizada é uma questão que, mesmo estando sempre em 

pauta, ainda apresenta uma série de impasses que podem prejudicar a relação paciente-
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profissional, assim como a adesão à terapêutica. Essa relação dificultosa pode ser amenizada 

pelo longo tempo de permanência do paciente em tratamento, proporcionando ao 

profissional um melhor entrosamento, criando um ambiente de confiança. Esse convívio 

direto pode possibilitar, também, a ocorrência de situações desagradáveis, decorrentes, 

principalmente, do medo de transmissão ou contágio da doença, cabendo ao profissional 

habilidade para contorná-las.7

A assistência humanizada ao paciente com TB é essencial parar garantir o 

controle da doença, pois o acolhimento e a interação com o usuário podem influenciar no 

sucesso do tratamento. O bom desempenho da equipe multidisciplinar de saúde é estratégico 

para a adesão do paciente ao tratamento, a fim de identificar fatores que poderiam incorrer 

em risco de abandono, por razões ligadas a ele ou às condições ambientais ou sociais em 

que ele vive.8 Nesse contexto, os profissionais de saúde, que neste estudo se restringem aos 

enfermeiros, podem demonstrar ou apresentar uma grande variedade de comportamentos 

frente a diferentes situações assistenciais, desencadeando reações positivas e/ou negativas.9

Considerando o exposto, este estudo tem como objetivo: identificar, por 

meio de uma revisão integrativa da literatura (RIL), os principais pontos que implicam na 

prestação de uma assistência pouco humanizada a pessoas doentes com TB. 

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma RIL em que foram utilizadas as bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), em um recorte temporal de 2002 

a 2012. Esse período foi selecionado pois a intenção do estudo foi coletar informações dos 

últimos dez anos, mantendo os dados atualizados, facilitando a construção de outros estudos 

e alertando aos enfermeiros para a dificuldade de se por em prática um tema que vem sendo 

cada vez mais explorado. 

Para a seleção dos artigos, fez-se uma busca sobre as produções do 

conhecimento referentes à TB tendo como descritores: “tuberculose”; “assistência 

de enfermagem” e “humanização da assistência”, utilizados de forma isolada, e em seguida de 

forma combinada de modo a obter o refinamento necessário.

A partir da leitura dos resumos foram selecionados os artigos que atendessem 

aos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2002 – 2012 em 

português e disponíveis na íntegra. Foram selecionadas apenas as publicações em português 

para que se pudesse identificar a realidade da prática do enfermeiro no Brasil.
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Na busca realizada com os descritores foram encontrados 527 artigos, desses 

foram excluídos aqueles que não abordavam diretamente o tema deste estudo e que não 

estavam disponíveis na íntegra. Após a eliminação de duplicidades e leitura dos artigos, foi 

possível selecionar 13 publicações que foram organizadas com registro em um instrumento 

no qual constavam dados de identificação, ano de publicação dos artigos e uma síntese 

evidenciando os principais pontos de cada texto. 

Por se tratar de uma revisão de literatura, o presente estudo não foi apresentado 

a Comitê de Ética em Pesquisa, no entanto, foram respeitados todos os aspectos éticos no que 

se refere à citação das informações e ideias consultadas.

RESULTADOS

Mediante a análise dos artigos, observou-se que muitos deles abordavam a 

humanização, mas poucos a humanização no tratamento da pessoa doente com TB. Nos 

artigos encontrados se falava sobre humanização em áreas de enfermagem hospitalar, sobre o 

índice de abandono ao tratamento ou perfil clínico do doente com TB. 

A distribuição dos 13 artigos selecionados de acordo com o ano, local de publicação, 

principais achados e recomendações; e o percentual dos artigos selecionados na abordagem dos 

temas de cada eixo serão demonstrados logo abaixo nos Quadros 1 e 2, respectivamente. 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo base de dados, ano e local de publicação, 
periódico, tipo de estudo, principais achados e recomendações. Belém, 2013 

Artigo Base
Ano,
local

Periódico
Tipo de 
estudo

Principais achados Recomendações

1 SciELO
2011, 
Santa 

Catarina

Revista Texto 
e Contexto 

-Enfermagem 

 Revisão de 
literatura

Casos de abandono são 
decorrentes de

condições 
sociodemográficas, de 

saúde e desumanização na 
assistência à saúde

Abordagens de 
enfermagem mais 

interativas e humanizadas

2 SciELO
2010, 
Minas 
Gerais

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

 Qualitativo
Adesão ao tratamento está 
relacionada, dentre outros, 

aos serviços de saúde

Capacitação de 
profissionais

3 SciELO
2008, 
Santa 

Catarina

Revista Gaúcha 
de Enfermagem

 Revisão de 
literatura

O sucesso do tratamento 
se baseia no vínculo com 

o usuário

Assistir ao paciente de 
forma holística

4 LILACS
2008, 

Paraíba
Revista 

Contexto Saúde
Quantitativo 
e qualitativo

A sobrecarga de trabalho 
compromete a assistência 
humanizada ao paciente 

com tuberculose

Maior contingente de 
profissionais capacitados 
para atender a demanda

5 SciELO
2007, 
Santa 

Catarina

Revista Texto 
e Contexto - 
Enfermagem 

 Revisão de 
literatura

O acolhimento realizado 
de forma adequada 

estimula os pacientes a 
manterem o tratamento 

supervisionado

Estrutura física do serviço 
adequada e número 

suficiente de 
profissionais para o 

atendimento

Continua...
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Artigo Base
Ano,
local

Periódico
Tipo de 
estudo

Principais achados Recomendações

6 BDENF
2006, 
São 

Paulo

Revista Escola 
de Enfermagem 

da USP 
 Qualitativo

Falta de insumos dificulta 
a prestação da assistência

Realizar mais publicações 
que tratem do tema para 

chamar atenção dos 
gestores

7 SciELO
2006, 
São 

Paulo

Revista de 
Saúde Pública

 Revisão de 
literatura

Condições precárias e 
sobrecarga de trabalho 

comprometem a 
assistência

Capacitar e contratar 
um maior número de 

profissionais

8 LILACS
2004, 
São 

Paulo

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

 Revisão de 
literatura

Fatores socioeconômicos 
do paciente 

comprometem a 
manutenção de vínculo e 
favorecem o abandono do 

tratamento

Preparar profissionais para 
incentivar e estimular a 

criação de vínculo com o 
usuário

9 SciELO
2004, 
Goiás 

Revista 
Eletrônica de 
Enfermagem 

 Descritiva/
qualitativa

Há preocupação com 
o preparo profissional, 

responsável pela 
incompatibilidade entre 
o serviço prestado e o 

potencial esperado

O profissional deve 
buscar uma área em que 
se sinta confortável para 

desempenhar suas funções 
de forma adequada

10 LILACS
2004, 
São 

Paulo

Revista Escola 
de Enfermagem 

da USP 

 Revisão de 
literatura

O profissional vê o 
paciente pensando 
somente na doença

Ver o paciente de forma 
holística

11 SciELO

2003, 
Mato 

Grosso 
do Sul

Revista Saúde e 
Sociedade

Artigo de 
reflexão

Os vários empregos e a 
sobrecarga comprometem 

a assistência

Conscientizar os 
profissionais da 

importância da assistência 
humanizada para adesão 

ao tratamento

12 BDENF
2003, 
São 

Paulo

Revista Acta 
Paulista de 

Enfermagem 

Pesquisa 
avaliativa/

exploratória

A doença é o único 
assunto entre o 

profissional e o usuário

Promover maior vínculo 
com o usuário, inserindo 

assuntos do cotidiano

13 BDENF
2002, 
São 

Paulo

Revista Escola 
de Enfermagem 

da USP 

Artigo de 
reflexão

Os profissionais estão 
muito estressados, 
comprometendo a 

prestação da assistência

O usuário é uma pessoa 
como outra qualquer, 

portanto merece o 
tratamento adequado

SciELO: Scientific Electronic Library Online; LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; BDENF: 
Base de Dados de Enfermagem

Quadro 1 – Continuação

Quadro 2 – Percentual dos artigos selecionados na abordagem dos temas de cada Eixo. 
Belém, 2013

Eixo temático %

Eixo 1: o tratamento da tuberculose é compreendido de forma diferente pelo doente e pelo 
profissional de enfermagem que o assiste

53

Eixo 2: comportamento da pessoa doente com tuberculose 69

Eixo 3: sobrecarga do enfermeiro 100

Eixo 4: condições precárias de trabalho 79
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DISCUSSÃO 

A discussão acerca da atenção humanizada à pessoa doente com TB 

demonstrou que essa sofre influência de vários fatores que serão explanados nos eixos a 

seguir. 

EIXO 1: O TRATAMENTO DA TUBERCULOSE É COMPREENDIDO 

DE FORMA DIFERENTE PELO DOENTE E PELO PROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM QUE O ASSISTE

A TB tem diferentes formas de ser compreendida. Historicamente, o modelo 

de atenção à saúde no Brasil é marcado pela assistência médica curativa e individual e pelo 

entendimento de saúde como ausência de doença.10 Esse modelo de assistência e tratamento 

já vem sendo modificado pelos próprios profissionais de saúde, mas pôde-se perceber 

com esta revisão de literatura que a predominância desse pensamento por parte de alguns 

profissionais, prejudica a prática da assistência humanizada. 

Geralmente, o que se observa nos serviços de saúde é o tratamento da TB 

pensando somente no contexto biológico e funcional, o que pode fazer com que o paciente 

se afaste do tratamento por não se sentir protegido por aqueles que estão cuidando de sua 

saúde. Para alguns enfermeiros, a compreensão do tratamento da TB se baseia apenas na 

remissão dos sintomas e cura da doença. Na consulta de enfermagem, quando o foco é mais 

direcionado ao medicamento, seus efeitos colaterais e ao tempo de tratamento, há maior 

risco para não adesão ou abandono.6 

Para o paciente, a compreensão sobre o tratamento da doença envolve muito 

mais do que a questão funcional do organismo, trata-se também das dimensões psicossociais, 

também afetadas por essa doença.7 Portanto, o tratamento partindo desse ponto de vista 

deveria ser holístico e é esse caminho que os profissionais de saúde começam a trilhar, mas 

infelizmente há uma longa distância a percorrer para chegar à mesma compreensão da 

doença para ambas as partes. Para isso, é necessário que o profissional de saúde desenvolva e 

ponha em prática atitudes sensíveis, escutando o que o paciente tem a dizer, disponibilizando 

tempo suficiente para que ele fale sobre seus anseios e esclareça as dúvidas.11 

Quando a escuta é desenvolvida e ocorre vínculo entre profissional e paciente, 

esse desenvolve confiança em seu cuidador e no serviço de saúde, sentindo-se seguro para 

seguir o tratamento.12 Perceber a pessoa como alguém que não se resume meramente a um 

ser com necessidades biológicas, mas como agente biopsicossocial e espiritual, com direitos 
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a serem respeitados e garantida sua dignidade ética é fundamental para começarmos a 

caminhar em direção à humanização dos cuidados de saúde.13

EIXO 2: COMPORTAMENTO DA PESSOA DOENTE COM TUBERCULOSE

No decorrer do tratamento, o paciente se vê “obrigado” a mudar sua rotina, pois 

deixa de frequentar lugares fechados no início do tratamento, sentindo-se inseguro por medo 

de transmitir a TB, além da necessidade de ir com frequência à unidade de saúde tomar 

os medicamentos, para os casos em TDO, o que acaba influenciando seu comportamento, 

deixando-o mais impaciente e agitado.14 

Esse paciente que vai à unidade de saúde para realizar a dose supervisionada 

chega de manhã em jejum, durante vários dias na semana e por tempo prolongado 

de tratamento, começa a se sentir angustiado pela sua condição patológica e, na hora 

da consulta, muitas vezes já está esgotado com tantas mudanças e acaba tendo um 

comportamento inadequado, dificultando a prestação de assistência humanizada, pois muitas 

vezes só quer tomar seus medicamentos e ir embora.14 

Estudos15,16 apontam que o número de homens com TB que procuram o serviço 

de saúde é muito maior do que o número de mulheres. Essa questão de gênero pode ser um 

dos fatores que indiretamente se relaciona com o comportamento, uma vez que os homens, 

em geral, têm mais dificuldade de expressar seus medos e aflições, criando uma barreira entre 

ele o profissional. Assim, por mais que se tente estabelecer essa comunicação, se o paciente 

não estiver acessível é muito difícil estabelecer vínculo.

Fatores relacionados ao tratamento também podem interferir no comportamento 

do paciente, tais como horários pouco convenientes para receber os medicamentos, rotinas 

de atendimento que sujeitam a filas, reações adversas dos medicamentos, restrições que são 

recomendadas durante o tratamento, falha de agendamento dos retornos e retirada precoce 

do medicamento pelo profissional.6 

Como se pode perceber, muitas falhas que ocorrem durante o tratamento 

podem ser causadas pelo profissional de saúde, mas o paciente deve ter clareza de que por 

mais estressante que seja a situação, o seu estado de saúde é mais importante, e no momento 

em que se deparar com uma situação desagradável, por restrições em sua rotina ou por falha 

do serviço de saúde, deve ter controle para enfrentá-las. 

Os profissionais de saúde devem estar mais preparados para lidar com essas 

intercorrências, uma vez que falhas no tratamento são inadmissíveis, principalmente por ser 

uma doença infectocontagiosa. Portanto, o profissional deve tentar facilitar a vida do paciente, 



746

oferecendo melhores condições para que se possa realizar o tratamento sem haver abandono 

no meio do processo.

EIXO 3: SOBRECARGA DO ENFERMEIRO

Cada vez é mais evidente e divulgado que a sobrecarga de trabalho é uma das 

causas para diversas falhas da assistência de enfermagem. Essa é uma realidade que vem 

sendo ressaltada em estudos, nos quais se comprova cientificamente que a extensa jornada de 

trabalho e as inúmeras atividades desempenhadas pelo enfermeiro prejudicam a assistência 

prestada ao paciente, e mesmo assim não motiva providências imediatas por aqueles que têm 

essa responsabilidade.17 

Em alguns serviços o número de pacientes que vai às unidades de saúde tomar 

seus medicamentos é muito grande, mas não há o quantitativo de profissionais para atender 

a essa demanda. Muitas vezes o enfermeiro atende um número elevado de pacientes em um 

turno, o que dificulta o estabelecimento de vínculo. Algumas vezes o paciente deseja expor 

seus sentimentos, mas o profissional foca na questão curativa, devido ao grande número de 

consultas que ainda deve realizar. Além disso, o enfermeiro tem que lidar com as diversas 

atividades que lhe competem na unidade de saúde. Além da consulta em si, é necessário 

realizar as atividades administrativas do seu setor.18 

Falar em cuidado de enfermagem ao ser humano implica, essencialmente, 

mencionar o cuidado humanizado. Porém, frequentemente, devido à sobrecarga imposta 

pelo cotidiano do trabalho, a enfermagem presta uma assistência mecanizada e tecnicista, não 

reflexiva, esquecendo-se de humanizar o cuidado.19

EIXO 4: CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE TRABALHO

Trabalhar em um ambiente onde faltam materiais e não há estrutura 

adequada para prestar assistência aos pacientes, principalmente quando se trata de doenças 

infectocontagiosas, pode colocar em risco a assistência e a saúde de pacientes e enfermeiros. 

O profissional precisa de muita serenidade, criatividade e paixão pela profissão para cuidar 

dos doentes, mesmo com tantos problemas que fogem à sua governabilidade. Muitas vezes 

esses empecilhos acabam estressando o profissional, fazendo com que não assista o paciente 

da forma como ele merece, ou seja, holisticamente.7

Nesse contexto, o processo de cuidar finda por se tornar frustrante para o 

profissional, sobretudo por causa das dificuldades decorrentes das condições de trabalho. 
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Com a escassez de recursos materiais e humanos, os profissionais fazem o melhor que podem, 

mas isso pode culminar em prejuízo para a qualidade do cuidar.19 

Outra situação preocupante é a não atenção às normas de biossegurança no 

ambiente, a inexistência de equipamentos de proteção individual (EPI) ou o não atendimento 

às normas para seu uso entre os profissionais que estão diariamente em contato direto com o 

doente de TB. É frequente ver enfermeiros se queixando por falta de máscaras ou utilizando-as 

no pescoço por se sentirem incomodados com a máscara no rosto.20

As máscaras para proteção respiratória, apesar de serem a última linha de 

defesa dos profissionais de saúde contra a TB, devem ser utilizadas em locais onde medidas 

administrativas e de engenharia não são suficientes para impedir a inalação de partículas 

infectantes,21 sendo indispensável o uso onde há má ventilação nos consultórios, muitas vezes 

não estruturados adequadamente para atender pacientes com TB.

Recomenda-se o uso regular das máscaras N95/PFF2 em todos os ambientes de 

atendimento clínico de casos suspeitos ou comprovados de TB. Os profissionais devem iniciar 

o atendimento a qualquer paciente usando-a e retirá-la somente após descartar não se tratar 

de caso confirmado de TB. Outra medida de segurança é oferecer máscaras cirúrgicas a todos 

os pacientes sintomáticos respiratórios ou confirmados com TB, por reterem as partículas no 

momento em que são geradas, sendo indicadas para uso pelos pacientes em fase infectante. 

As máscaras cirúrgicas não oferecem proteção adequada contra a doença quando utilizadas 

pelos profissionais de saúde.21 

Estudo recente mostrou taxa de positividade à prova tuberculínica de 26,7% 

entre profissionais de saúde, tendo a maioria desses trabalhadores contato direto com 

doentes de TB. Outro fato que causou impacto foi a constatação de que os profissionais 

com menos de quatro anos de exposição ao bacilo apresentavam taxas maiores de 

positividade à prova.22

Humanização é cuidar das pessoas como um todo, oferecendo-lhes tudo que 

é de direito, mas para que isso aconteça, os gestores precisam reconhecer que é necessário 

disponibilizar materiais para a assistência e oferecer condições e equipamentos adequados 

para o trabalho do enfermeiro, entendendo que é difícil prestar assistência humanizada em 

condições de trabalho que não são nada humanas.

CONCLUSÃO

Este estudo permitiu evidenciar que, no que se refere à atenção 

humanizada às pessoas com TB, ela exige dos profissionais um preparo diferenciado, a 
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fim de que possam prestar uma assistência adequada às necessidades biopsicossociais 

dos clientes, contrapondo-se à conduta fortemente pautada em aspectos biológicos 

curativistas que, por vezes, encontra-se arraigada na prática. Concluiu-se que a 

enfermagem ainda possui fragilidades na perspectiva dos cuidados com pessoas 

acometidas pela TB, fragilidades que vão além da sua qualidade pessoal e/ou 

profissional, posto que muitas delas guardam relação com a cansativa rotina e condições 

precárias de trabalho, bem como por alguns comportamentos do paciente. Espera-se 

que este estudo, ao mostrar esses aspectos, que vêm sendo explorados e evidenciados 

no contexto científico, provoque reflexão por parte dos profissionais de saúde que 

operacionalizam as ações e dos que gerenciam os serviços e, por conseguinte, possam 

provocar mudanças nessas práticas.

REFERÊNCIAS 

1. Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem 
médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações 
para o controle da tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. Extraído 
de [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_
controle_tuberculose_brasil.pdf], acesso em [20 de dezembro de 2012].

3. Ferreira AAA, Queiroz KCS, Torres KP, Ferreira MAF, Accioly H, Alves 
MSCF. Os fatores associados à tuberculose pulmonar e à baciloscopia: 
uma contribuição ao diagnostico nos serviços de saúde pública. Rev Bras 
Epidemiol. 2005;8(2):142-9. 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Tratamento diretamente 
observado (TDO) da tuberculose na atenção básica: protocolo de 
enfermagem. Série F. Comunicação e Educação em Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2011. Extraído de [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/tratamento_diretamente_observado_tuberculose.pdf], acesso 
em [29 de dezembro de 2012]. 

5. Sá LD, Souza KMJ, Nunes MG, Palha PF, Nogueira JA, Villa TCS. Tratamento 
da tuberculose em unidades de saúde da família: histórias de abandono. 
Texto Contexto Enferm. 2007;16(4):712-8. 

6. Chirinos NEC, Meirelles BHS. Fatores associados ao abandono do 
tratamento da tuberculose: uma revisão integrativa. Texto Contexto Enferm. 
2011;20(3):599-406. 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.3, p.738-750 

jul./set. 2014 749

7. Rodrigues ILAR. O temor que afasta o cuidado que aproxima: 
representações sociais de enfermeiros sobre a tuberculose [Tese]. Rio de 
janeiro: Escola de Enfermagem Ana Nery/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; 2011. 

8. Júnior ACA, Silva CHL, Moura EC. Atenção à saúde do adulto: tuberculose. 
1ª ed. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; 
2006. Extraído de [https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/
imagem/2115.pdf], acesso em [11 de novembro de 2012]. 

9. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Manual de padronização: 
diagnóstico, tratamento e prevenção de tuberculose pulmonar bacilífera. 
São Paulo: UNIFESP; 2003. 

10. Scherer MDA, Marino SRA, Ramos FRS. Rupturas e resoluções no modelo de 
atenção à saúde: reflexões sobre a estratégia saúde da família com base nas 
categorias kuhnianas. Interface - Comunic Saúde Educ. 2005;9(16):56-66. 

11. Monteiro MM, Figueiredo VP, Machado MFAS. Formação do vínculo na 
implantação do Programa Saúde da Família numa Unidade Básica de Saúde. 
Rev Esc Enferm USP. 2009;43(2): 358-64. 

12. Nogueira JA, Ruffino Netto A, Monroe AA, Gonzales RIC, Villa TCS. Busca 
ativa de sintomáticos respiratórios no controle da tuberculose na percepção 
do Agente Comunitário de Saúde. Rev Eletrônica Enferm. 2007;9(1):106-18. 

13. Barbosa IA, Silva MJP. Cuidado humanizado de enfermagem: o agir com 
respeito em um hospital universitário. Rev Bras Enferm. 2007;60(5):546-51. 

14. Souza SS, Silva DMGV. Grupos de Convivência: contribuições para uma 
proposta educativa em tuberculose. Rev Bras Enferm. 2007;60(5):590-5. 

15. Giroti SKO, Belei RA, Moreno FN, Silva FS. Perfil dos pacientes com 
tuberculose e os fatores associados ao abandono do tratamento. Cogitare 
Enferm. 2010;15(2):271-7. 

16. Silveira MPT, Adorno RFR, Fontana T. Perfil dos pacientes com tuberculose e 
avaliação do programa nacional de controle da tuberculose em Bagé (RS). J 
Bras Pneumol. 2007;33(2):199-205. 

17. Montanholi LL, Tavares DMS, Oliveira GR. Estresse: fatores de risco no 
trabalho do enfermeiro hospitalar. Rev Bras Enferm. 2006;59(5):661-5.

18. Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões 
sobre o trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletrônica Enferm. 
2004;6(1). Extraído de [http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen], acesso em 
[17 de dezembro de 2012].

19. Collet N, Rozendo CA. Humanização e trabalho na enfermagem. Rev Bras 
Enferm. 2003;56(2):189-92. 



750

20. Souza RGS. Biossegurança em tuberculose e os profissionais de enfermagem 
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ [Dissertação]. 
Brasília: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília; 2009. 

21. Gonçalves MLC. Transmissão nosocomial da tuberculose: diminuindo o 
risco. Bol Pneumol Sanit. 2001;9(2):21-6. 

22. Oliveira JS, Possuelo LG, Severo K, Carneiro M, Krummenauer E, Machado 
CPH, et al. Avaliação da positividade ao teste tuberculínico entre os 
trabalhadores da rede básica de saúde. Rev HCPA. 2011;31(1):13-7. 

Recebido em 16.10.2013 e aprovado em 12.11.2014.


