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RESUMO 

A Tuberculose Pulmonar é uma doença infecto contagiosa, de alta incidência 

no Brasil e com grave repercussão mundial. Um problema de saúde pública, sendo o 

Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose essencial nesse processo. OBJETIVOS: 

Apontar de forma clara e objetiva as ações do Enfermeiro no controle da 

Tuberculose Pulmonar por meio da promoção, prevenção, identificação e tratamento 

da doença, com base nas Diretrizes do SUS. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

pesquisa de revisão bibliográfica, a busca de artigos foi realizada na BVS e manuais 

do MS e da OMS, foram incluídos textos no período de 2006 a 2017 sobre o objeto 

de pesquisa, textos completos, com delimitação geográfica ao Brasil. Foram 

excluídos textos incompletos, estrangeiros, teses e dissertações. A análise dos 

dados ocorreu por meio da leitura exploratória, seletiva e analítica, considerando as 

concepções ideológicas dos Programas de Políticas Públicas do SUS. 

RESULTADOS: Obtivemos um total de 16 artigos, 7 manuais, 7 livros para análise e 

interpretação dos dados, os quais respondiam aos objetivos deste estudo. Observa-

se a contribuição do Enfermeiro no exercício da Enfermagem para o combate à TB 

na ESF junto à comunidade está relacionado a um papel fundamental, formulando 

ações de promoção, prevenção, identificação da doença, tratamento e na 

continuidade dele com o acompanhamento junto aos doentes, resultando assim no 

controle e combate de novas incidências. CONCLUSÃO: Considerou-se que os 

determinantes sociais estão intrinsecamente envolvidos na alta incidência de casos 

de Tuberculose Pulmonar, uma vez que, os fatores de risco estão relacionados à 

outros serviços públicos, sendo necessário  haver um fortalecimento da Estratégia 

da Saúde da Família  mediante as atualizações das políticas de programas voltadas 

ao combate da Tuberculose Pulmonar, através do incentivo à capacitação e 

conhecimento científico dos profissionais referentes às bases teórico e práticas 

fundamentadas no assunto e assim obter uma melhoria na efetividade das ações 

aplicadas na atenção primária. 

 

Descritores: Tuberculose Pulmonar, Cuidados de Enfermagem, Atenção Primária à 

Saúde. 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 A tuberculose é uma doença infecto contagiosa, a qual afeta 

principalmente o parênquima pulmonar, podendo também acometer outros órgãos e 

sistemas, incluindo as meninges, rins, ossos e linfonodos. (BRUNNER et al., 2009 

apud SOUSA et al., 2016).  

Antigamente conhecida como “peste branca” ou “tísica” foi uma das principais 

causadoras de mortes no final do século XIX e início do século XX, ainda sendo uma 

das principais causas de mortes no mundo, tendo como causa o agente infeccioso 

Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, recebendo este nome em 

homenagem ao cientista alemão Robert Koch (1843-1910), o qual apresentou um 

estudo significativo e detalhado da doença. (TRABULSI et al., 2008). 

Segundo o Ministério da Saúde, em seu último relatório divulgado em 2016, 

citado pela Agência Fiocruz (2017) evidenciou que no Brasil, apesar de obter a 

redução do número de casos em 20% em uma década, ainda há aproximadamente 

70 mil novos casos notificados, destes 4,5 mil óbitos em decorrência da doença. 

Diante desta alta incidência, passível de importante preocupação, observa-se que o 

Brasil precisa de ações mais eficazes de combate à doença para atender a meta da 

OMS que é reduzir, mundialmente, o número de óbitos por tuberculose.  

Diante do exposto, foi aprovada uma nova estratégia global com o 

direcionamento da Organização Mundial da Saúde para enfrentamento da doença, 

com metas para acabar com a tuberculose, deixando de ser um problema de saúde 

pública no Brasil até o ano de 2035, iniciando em 2014 pelo Ministério da Saúde 

com a Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(CGPNCT) a construção do Plano Nacional. (BRASIL, 2017). 

A atuação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose tem como 

objetivo criar estratégias que possam inovar, ampliar e fortalecer a estratégia do 

Tratamento Diretamente Observado, tem como papel fundamental fortalecer o 

acesso da população em geral, dando mais enfoque às populações mais vulneráveis 

descentralizando as medidas de controle para a atenção básica. (BRASIL, 2011). 



 

 

O presente estudo constrói-se a partir da seguinte pergunta de pesquisa: Qual 

a contribuição do enfermeiro na prevenção, busca ativa e na eficiência do tratamento 

da Tuberculose Pulmonar? 

A partir do exposto, o estudo mostra-se relevante ao observarmos que a TB 

pulmonar é um problema de saúde pública sendo passível de prevenção, controle e 

promoção à saúde, e este estudo tem como objetivo mostrar a importância da 

contribuição do enfermeiro no exercício da Enfermagem, tendo papel fundamental 

na Estratégia Saúde da Família (ESF) junto à comunidade. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar busca de referencial bibliográfico referente a Políticas Públicas de 

Saúde do SUS sobre a Tuberculose, apontar de forma clara e objetiva as ações do 

enfermeiro no controle por meio da promoção, prevenção e tratamento da doença, 

com base nas Diretrizes do SUS, contribuindo de forma abrangente na comunidade 

e no País, assim atingindo e cumprindo as metas da OMS até o ano de 2035. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, por meio da leitura 

exploratória, seletiva e analítica, para fundamentar a presente pesquisa, foi realizada 

a seguinte pergunta: Qual a contribuição do enfermeiro na prevenção, busca ativa e 

na eficiência do tratamento da Tuberculose Pulmonar? Sendo realizado 

levantamento bibliográfico dos manuais do MS, OMS e livros, bem como dos 

estudos nacionais publicados em suporte virtual, com texto em português e acesso 

integral gratuito, os dados foram obtidos através de pesquisas no site da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), sites oficiais, revistas eletrônicas, Manuais e Cartilhas, 

foram utilizados os seguintes descritores: “Tuberculose Pulmonar”, “Cuidados de 

Enfermagem”; “Atenção Primária à Saúde”, foram utilizados 16 artigos, 7 

manuais/cartilhas, 7 livros para análise e interpretação dos dados, os quais 

respondiam aos objetivos deste estudo, sendo excluídos um total de 12 artigos, 3 

livros e 5 manuais/cartilhas. 

  

 



 

 

DESENVOLVIMETO 

A Tuberculose Pulmonar é uma patologia a qual se instala de forma nociva nos 

pulmões (parênquima pulmonar), brônquios, bronquíolos e alvéolos, de forma a 

limitar o fluxo aéreo, as trocas gasosas que por sua vez influenciam no metabolismo 

geral do nosso organismo. (ZACARIAS, J.A. et al., 2012). 

Ao serem inalados, os M. tuberculosis são induzidos até o pulmão, podendo 

ocorrer as seguintes formas da tuberculose: eliminação do bacilo, infecção latente, 

evolução rápida da doença (tuberculose primária) ou após algum tempo da infecção 

ela pode se tornar uma doença por reativação da infecção latente (Tuberculose pós 

primária ou secundária). (MARTINS et al., 2009). 

Dessarte se a defesa imunológica do indivíduo não conseguir reagir 

bloqueando a evolução e multiplicação do bacilo com finalidade de eliminação, essa 

resposta inflamatória imune que ocorre entre 2 e 10 semanas após a infecção inicial, 

representando uma reação celular do organismo combatendo a micobactéria, 

formará  os granulomas (nódulos), o qual no seu interior por meio da ação da lise 

dos macrófagos e da ação enzimática formará  a necrose caseosa (ação de 

degradação progressiva realizada em tecidos lesionados). (MARTINS et al., 2009). 

O combate a esta inflamação pelo sistema imunológico ocasionará nódulos e 

esta necrose caseosa, ocorrendo a fibrose, podendo esta calcificar ou não a região, 

originando as cavernas tuberculosas, as quais costumam inflamar com frequência e 

sangrar. Por outro lado, se não houver uma ação positiva do sistema imunológico 

contra este granuloma (nódulo), com a degradação deste tecido progressivamente e 

ativamente, ocorrerá a destruição deste granuloma (nódulo), por ação esperada 

porém involuntária, fazendo com que o material caseoso interno (sangue e pus) seja 

eliminado para outras áreas do parênquima pulmonar e/ou vias linfáticas e vasos 

sanguíneos por meio de um brônquio de drenagem e posteriormente para todos os 

órgãos do organismo contendo múltiplos bacilos de koch, por via broncogênica ou 

hematogênica, caracterizando desta maneira a fase primária da doença. Tendo esta 

ocorrido em período de 1(um) ano após a infecção é caracterizada como progressão 

da doença primária. (MARTINS et al., 2009).  

As alterações mais importantes evidenciadas na TB primária são: Opacidades 

parenquimatosas; Linfonodomegalia Hilar e Mediastinal; Atelectasia; Padrão Miliar e 

Derrame Pleural. (CONDE, 2009). 



 

 

De acordo com Lança (2009) e Zacarias (2012) a tuberculose pós primária ou 

secundária inicia-se com a ativação da doença ocorrida após vários anos em relação 

ao contágio inicial, podendo ocorrer por meio de uma nova infecção ou uma 

reativação de um foco latente, comprometendo os mecanismos de defesa do 

organismo, disseminando e reativando os sítios com o bacilo, os quais encontravam-

se em latência; ou por uma relação com o uso de imunossupressores, pacientes 

imunodeprimidos, portadores de doenças como: HIV, Diabetes, Silicose, Portadores 

de doenças Cancerígenas, Lúpus entre outras, o indivíduo sofre uma segunda 

infecção, a partir de contato com pessoas doentes, desenvolve-se a doença e desta 

forma o bacilo se torna resistente, multiplica-se por reativação endógena, sendo 

disseminado por via hematogênica e linfática. (MARTINS et al., 2009). 

A presença do bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) no escarro ou no tecido é 

sugestivo de tuberculose; no entanto, o padrão de referência de diagnóstico é a 

cultura com identificação da micobactéria em áreas de alta incidência de tuberculose 

o exame de pesquisa de BAAR é realizado através de cultura do escarro, método 

mais rápido e econômico de detecção de casos novos da doença, primeira amostra 

detecta em torno de 83-87% dos casos, com acréscimo de 10 a 12% na segunda 

amostra de 3 a 5% na terceira amostra nos casos bacilíferos, outro teste muito 

utilizado é o teste de tuberculina um teste de triagem para a contaminação. 

(MARTINS et al., 2009). 

O tratamento atual para a tuberculose recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde, requer a aceitação dos pacientes de no mínimo 06 meses de 

antibioticoterapia. (MARTINS et al., 2009). 

Segundo BRASIL (2011) A vacina BCG protege contra as manifestações mais 

graves da primo infecção por MTB, como as disseminações hematogênicas e a 

meningoencefalite, mas não evita a infecção por Mtb, prioritariamente indicada a 

crianças de até quatro anos de idade, contraindicações absolutas crianças 

sintomáticas imunodeficiências primárias com comprometimento de células T. 

A transmissibilidade é plena enquanto o doente estiver eliminando bacilos e 

não tiver iniciado o tratamento, com o uso do esquema terapêutico recomendado há 

uma redução na transmissão, gradativamente, a níveis insignificantes ao fim de 

poucos dias ou semanas. (BRASIL, 2011) 



 

 

Para o SUS a promoção da saúde funciona como uma estratégia, a qual 

demanda ações de modo articulado às demais políticas já existentes com a 

finalidade de responder as demandas sociais em saúde da população, a tuberculose 

acomete principalmente pessoas desfavorecidas social e economicamente, em 

geral, os indivíduos possuem baixa renda familiar, educação precária, habitação 

ruim ou inexistente, famílias numerosas, desnutrição, alcoolismo, vivem em 

agrupamentos comunitários, possuem outras doenças infecciosas associadas e 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, evidenciando que as ações de controle 

não se resumem apenas ao setor da saúde. (BRASIL, 2007). 

A multiplicidade de atividades já desenvolvidas pelas equipes da Estratégia 

de Saúde da Família e a falta de capacitação adequada dos profissionais para 

atuarem no controle de uma enfermidade, a atenção primária a saúde trata o usuário 

como ser único, complexo e inserido num contexto sociocultural diversificado e em 

busca do seu bem-estar físico, prevenindo doenças, danos ou sofrimentos para que 

possa de uma forma saudável desenvolva suas atividades, cada usuário deve ser 

atendido de acordo com as suas necessidades, respeitando as condições onde vive. 

(BRASIL, 2006) 

No acolhimento, os pacientes devem ser informados sobre a transmissão do 

M. tuberculosis e orientados a cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar, 

utilizando-se preferencialmente de um lenço, para reduzir a geração de partículas 

infectantes no ambiente. Caso o paciente não tenha meios para isso, deverão ser 

providenciados lenços de papel ou máscaras cirúrgicas (comuns) para fornecer aos 

pacientes com suspeita ou acometidos pela doença. Cartazes enfatizando essas 

medidas devem ser colocados nas salas de espera ou locais de fácil visibilidade 

abordando o paciente com respeito e profissionalismo sempre. (MS, 2007). 

O Brasil é o único país da América Latina incluído entre as 22 nações 

responsáveis por 80% do total de casos de TB no mundo. Estima-se que um, em 

cada quatro brasileiro, esteja infectada pelo bacilo de Koch e, anualmente, cerca de 

90.000 novas ocorrências da doença são notificadas ao MS. Pouco mais da metade 

dos casos (53%) encontra-se relacionado à forma pulmonar bacilífera. (BRASIL, 

2016). 

Considerada uma doença de vigilância epidemiológica, caracterizada como 

problema de saúde pública, considerado prioritário, com a finalidade de nortear 

ações de prevenção e controle, trabalha-se com base na notificação compulsória 



 

 

sendo de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) a apuração 

dos casos pois é através da sinalização dos novos casos que as autoridades 

responsáveis pelas ações em saúde no Brasil realizam intervenções e novas 

políticas, evitando novas manifestações ou contaminações, o Sistema Nacional de 

Notificação e Agravos (Sinan) é o sistema informatizado para registro das doenças 

de notificação compulsória. (SEGURADO et al., 2016; MS, 2017). 

 

RESULTADOS 

Conforme Brasil (2017) o Plano Nacional contra a tuberculose está baseado 

em três pilares: Prevenção e cuidados integrados no paciente; Políticas arrojadas e 

sistema de apoios e Intensificação da pesquisa e inovação, dispondo objetivos 

específicos para alcançar suas principais metas.  

 

Em Brasil (2011), a Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios (SR) consiste 

de uma atividade voltada para identificar precocemente pessoas com tosse por um 

tempo igual ou superior a 3 semanas, pelos serviços de saúde de todos os níveis, 

primário, secundário ou terciário, estratégia essa recomendada internacionalmente.  

Como estratégia as políticas sociais fornecem benefícios como incentivos 

para fortalecer a adesão ao tratamento, iniciativas municipais ou estaduais, sendo 

auxilio alimentação, distribuição de cesta básica, lanche após a tomada de 

medicação supervisionada na unidade de saúde nas consultas medicas ou de 

enfermagem, vale transporte gratuito, encaminhamento ao serviço social do governo 

para inclusão em algum benefício, como o Programa Bolsa Família. (MS, 2017). 

O enfermeiro tem o papel de realizar a educação quanto à coleta dos exames, 

realizar o tratamento supervisionado, solicitar os exames preventivos a todos os 

familiares ou indivíduos de contato próximo ao doente, desmistificar tabus e 

estigmas em relação a doença, agir de forma humanizada tendo um olhar voltado 

para as reações indesejáveis procurando formas de aliviar os sintomas garantindo 

que o paciente mantenha o tratamento até o final. (SOUSA et al., 2016) 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se com a elaboração deste trabalho que os determinantes sociais 

estão intrinsecamente envolvidos na alta incidência de casos de Tuberculose 

Pulmonar, uma vez que, os fatores de risco estão relacionados a outros serviços 

públicos, além disso, é necessário que haja um fortalecimento da Estratégia da 

Saúde da Família  mediante as atualizações das políticas de programas voltadas ao 

combate da Tuberculose Pulmonar, através do incentivo à capacitação e 

conhecimento científico dos profissionais referentes às bases teóricas e práticas 

fundamentadas no assunto e assim obter uma melhoria na efetividade das ações 

aplicadas na atenção primária, o enfermeiro é o agente multiplicador das ações de 

políticas do SUS, desempenhando importante papel na educação estimulando a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, o estudo foi de importante 

contribuição, melhorando a compreensão, agregando conhecimento do processo de 

transmissão assim como da fisiopatologia para futura abordagem e o cuidado ao 

paciente com suspeita ou diagnóstico da doença, de como é feito e colocado em 

pratica as ações das Políticas Públicas referente a esse mal social. 
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