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RESUMO  

Introdução: Para o controlo da Tuberculose, a principal intervenção é o Tratamento Diretamente 

Observado, padronizado em regime de Toma Observada Direta e o Enfermeiro tem um papel 

preponderante nessa função, no que se refere à promoção da adesão ao regime terapêutico, à 

prevenção da transmissão, contribuindo para a erradicação desta doença e ao empoderamento e 

promoção da literacia na comunidade. 

Objetivo: Contribuir para a adesão dos enfermeiros das USF/UCSP, à estratégia de Tratamento 

Diretamente Observado da Tuberculose, num ACeS da região do Algarve, até final de 2021. 

Metodologia: Recorreu-se à Metodologia de Planeamento em Saúde. Realizado o diagnóstico da 

situação com base num estudo descritivo de natureza qualitativa com enfermeiros. Dados recolhidos 

através de entrevista semiestruturada. Tratamento dos dados com recurso à análise de conteúdo. 

Projeto de Intervenção Comunitária desenvolvido na sequência de problemas e necessidades 

identificados e priorização dos mesmos. 

Resultados: Os enfermeiros reconhecem a importância desta estratégia, no entanto o tratamento 

autoadministrado ainda é frequente nas unidades de saúde. Existem dificuldades na sua 

implementação, como a inexperiência, a falta de tempo e de transporte e necessidades como o reforço 

da formação nesta área. 

Conclusão: Na adesão dos enfermeiros à estratégia de Tratamento Diretamente Observado, 

espera-se que as estratégias e o processo de capacitação promovidos através de formação em serviço 

e do manual de orientações para enfermeiros, produza mudanças que passarão, sucessivamente, por 

etapas de conhecimento, motivação, apreciação, experimentação e adoção e por fim contribuir para o 

empoderamento dos enfermeiros e da comunidade. 

Palavras-chave: Tuberculose; Tratamento Diretamente Observado; Cooperação e Adesão ao 

Tratamento; Cuidados de Saúde primários; Enfermagem de Saúde Comunitária.  
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ABSTRACT 

Introduction: For Tuberculosis control, the main intervention is Directly Observed Therapy, with 

standardized therapeutic medication taken under direct supervision of a nurse. The nurses play a 

preponderant role in this function, both in promoting the treatment adherence of the therapeutic 

regimen, as well as by preventing the transmission and contributing to the eradication of this disease; 

and also, by empowering and promoting the literacy in the community. 

Objective: To contribute to nurses´s adhesion to the strategy of Directly Observed Therapy of 

Tuberculosis in the USF/UCSP of an ACeS in the Algarve region. 

Methodology: It was used a Health Planning Methodology. The diagnosis of the situation was 

carried out based on a descriptive study of a qualitative nature with nurses. The data was collected 

through semi-structured interviews. Processing of data using content analysis. Community 

Intervention Project developed following identified problems and needs and their prioritization. 

Results: Nurses recognize the importance of this strategy; however self-administered treatment 

is still frequent in health units. There are difficulties in its implementation, such as inexperience, lack 

of time and transport vehicles and the need of improving training in this area. 

Conclusion: In the nurses' support to the Directly Observed Therapy strategy, it is expected that 

the strategies and nurses´ training process promoted through in-service training and the preparation 

of the nurses´ guideline (manual), will produce changes that will successively go through stages of 

knowledge, motivation, appreciation, experimentation, adoption and finally contribute to the 

empowerment of nurses and the community. 

Keywords: Tuberculosis; Directly Observed Therapy; Treatment Adherence and Compliance; 

Primary Health Care; Community Health Nursing. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACeS Agrupamento de Centros de Saúde 

ARS Administração Regional de Saúde 

BCG Bacillus Calmette-Guérin 

BI-CSP Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários  

CHUA Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

CIE/ICN Conselho Internacional de Enfermeiros / International Council of Nurses 

CIPE® Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

CDP Centro de Diagnóstico Pneumológico 

CDT Centro de Diagnóstico e Tratamento 

CS Centro de Saúde 

CSP Cuidados de Saúde Primários 

DGS Direcção-Geral de Saúde  

DOTS 
Directly Observed Therapy, Short-course 
Tratamento Diretamente Observado de curta duração 

E Etambutol 

EC Empoderamento Comunitário 

ECDC 
European Center for Disease Control and Prevention 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 

ECSP Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

EEECSP Enfermeiro/s Especialista/s em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

F1 Formulário 1 

F2 Formulário 2 

IGRA Interferon-Gamma Release Assay 

H Isoniazida 

MAIEC Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário  

MCEC Modelo Contínuo de Empoderamento Comunitário  

MDAIF Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar 

Mtb Mycobacterium tuberculosis 

PIC Projeto de Intervenção Comunitária 

PLATA Programa de Luta Anti Tuberculosa do Algarve  

PNS Plano Nacional de Saúde 

PNT Programa Nacional para a Tuberculose 

ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

OE Ordem dos Enfermeiros 
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OMS/WHO Organização Mundial da Saúde / World Health Organization 

R Rifampicina 

SINAVE Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SVIG-TB Sistema de Informação e Vigilância-Tuberculose 

TB Tuberculose 

TBIL Tuberculose Infeção Latente 

TBMR Tuberculose Multirresistente  

TBP Tuberculose Pulmonar  

TOD Toma Observada Direta 

TDO Tratamento Diretamente Observado 

TSA Teste de Suscetibilidade a Antibacilares 

TST Teste de Sensibilidade à Tuberculina 

VIH/HIV Vírus de Imunodeficiência Humana / Human Immunodeficiency Virus 

UE/EEE União Europeia/Espaço Económico Europeu 

UCSP Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

USF Unidade de Saúde Familiar 

USP Unidade de Saúde Pública  

Z Pirazinamida 

WBS Work Breakdown Structure 
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“A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo” (Nelson Mandela) 

INTRODUÇÃO 

No âmbito do IV Mestrado em Enfermagem em Associação, com área de Especialização em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, desenvolveu-se o presente relatório, de natureza 

profissional, que documenta o Projeto de Intervenção Comunitária (PIC) implementado durante o 

estágio final realizado numa Unidade de Saúde Pública (USP), num Centro de Diagnóstico 

Pneumológico (CDP) na região do Algarve que decorreu entre 15 de março e 02 de julho de 2021. A 

sua elaboração, discussão pública e aprovação visam a obtenção do grau de Mestre em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública. 

O objetivo do presente relatório passa por documentar, descrever e fazer uma reflexão sobre as 

atividades desenvolvidas no contexto do projeto de intervenção implementado ao longo deste estágio, 

no âmbito da especialidade de Enfermagem Comunitária e de Saúde Publica, atendendo às 

competências especificas desta especialidade, definidas pela Ordem dos Enfermeiros e sobre o 

processo de aquisição e mobilização de competências. Por conseguinte, delineámos os seguintes 

objetivos específicos, com a realização deste Relatório: evidenciar capacidade de reflexão sobre as 

práticas; demonstrar capacidade de fundamentação das práticas com base na evidência científica; 

demonstrar capacidade de implementar um projeto de intervenção comunitária, seguindo as etapas 

do planeamento em saúde; desenvolver uma análise crítica do processo de desenvolvimento de 

competências em enfermagem comunitária e de saúde pública e demonstrar capacidade de liderança. 

Por se tratar de um tema atual e com pertinência para a atuação do Enfermeiro na comunidade, 

decidiu-se realizar um projeto cuja temática versa sobre “Tuberculose | Doença Antiga/Novos Desafios. O 

Tratamento Diretamente Observado na problemática da Tuberculose”.  

A Tuberculose (TB) é considerada um importante problema de saúde pública mundial e requer 

atenção no que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias para o seu controlo. Atualmente 

encontra-se entre as prioridades do Plano Nacional de Saúde (Ministério da Saúde [MS], 2019) e 

obedece a todos os critérios de priorização de um problema de saúde pública que são: magnitude 

“caracterizando o problema pela sua dimensão”, transcendência “valorizando as mortes por grupos 

etários” e a vulnerabilidade “correspondendo à possibilidade de prevenção” (Tavares, 1993, p. 85). 



 
 

 
mar-22 | Página 14 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

A temática desenvolvida para a consecução do projeto, foi determinada a partir das necessidades 

expressas e sentidas pelos profissionais USP e equipa do CDP, em consonância com as necessidades 

expressas e sentidas pela comunidade alvo (enfermeiros de família), para além da manifesta 

necessidade de empoderamento da comunidade, integrada numa perspetiva de capacitação 

comunitária. A abordagem à temática tem por base o Programa Nacional para a Tuberculose (PNT), 

tendo como foco de intervenção, a adesão dos enfermeiros à estratégia de Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) da Tuberculose (TB). 

O aparecimento de novas doenças transmissíveis e a reemergência de outras que se pensavam 

controladas, como a TB, representam um desafio crescente para a Saúde Pública, pois é, ainda nos dias 

de hoje, um dos maiores problemas de saúde a nível mundial, com consequências nefastas na saúde 

da população. Morrem mais pessoas por TB em todo o mundo, do que, por qualquer outra doença 

infeciosa curável e esta é uma situação particularmente grave se pensarmos que se trata de uma 

doença curável e com tratamento de baixo custo. A TB tem importância epidemiológica preponderante 

pela sua transmissibilidade, sendo fundamental para o seu controlo ao nível da população, a 

prevenção, diagnóstico e tratamento precoce.  

A TB é uma doença antiga que coloca desafios novos e tem vindo a mostrar-se como uma ameaça 

reemergente. Em Portugal, tem-se verificado uma redução da incidência da TB nos últimos anos, mas 

apesar do perfil epidemiológico favorável, esta doença persiste como um problema de Saúde Pública 

associada a grupos vulneráveis. Atualmente, com o alto índice de movimentos migratórios, mesmo nas 

regiões onde a TB já não era considerada como prioridade nas políticas de Saúde Pública, esta vem 

reemergindo.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) assumiu, desde 1993, o combate à TB, encarando esta 

doença como uma séria ameaça à saúde pública mundial. As políticas de controlo da TB, lançadas pela 

mesma organização, através da estratégia Directly Observed Therapy, Short-course1 (DOTS), consiste 

em cinco medidas que encerram o princípio chave de incrementar o Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) mediante o uso de regimes de tratamento padronizados, dispensados num ambiente 

de apoio assistencial amigável e atrativo para os doentes. O TDO sob o regime de Toma Observada 

Direta (TOD) é encarado como uma evidente garantia para a obtenção de objetivos inquestionáveis da 

estratégia DOTS, que são impulsionar a adesão terapêutica, aumentar as taxas de cura e diminuir a 

resistência aos medicamentos da TB.  

 
1 Tradução livre do inglês: Tratamento Diretamente Observado de curta duração (optou-se pela palavra tratamento em 

vez de terapia). 
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A Enfermagem tem o dever de ser uma parte ativa da resposta a este desafio de Saúde Pública. A 

estratégia do TDO e o regime em TOD têm uma importância significativa na resposta à problemática 

da TB na atualidade. Como sublinhado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros, os Enfermeiros, 

em especial os Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública (EEECSP) 

têm um papel essencial e preponderante na implementação de medidas necessárias que deem 

resposta a este problema de Saúde Pública. Têm competências para intervir, orientar e dar apoio à 

pessoa doente, com o objetivo de capacitar a pessoa e a comunidade para a prevenção da TB. A sua 

atuação ambiciona quebrar a cadeia epidemiológica desta patologia e contribuir para a melhoria da 

saúde da comunidade (International Council of Nurses [ICN], 2015). 

Este projeto simboliza apenas uma tentativa de contribuir para a promoção de um ambiente 

empoderador dos enfermeiros de família e consequentemente na população a quem prestam 

cuidados, tal como preconizado pelo regulamento das Competências Específicas do EEECSP. 

Desenvolvemos o presente projeto baseando-nos na metodologia do Planeamento em Saúde, na 

premissa de que, “os recursos são escassos” e que será impreterível utilizá-los de uma forma mais eficaz 

e eficiente, “com vista a atingir os objetivos fixados (…) ao mínimo custo e com uma eficácia máxima em 

termos de população abrangida” (Imperatori & Giraldes, 1992, p. 23), procurando eventuais parceiros e 

estratégias exequíveis à sua aplicabilidade. De acordo com Tavares (1993), este modelo de planeamento 

em saúde assenta em diversas fases, nomeadamente: diagnóstico da situação, determinação de 

prioridades, definição de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional e 

monitorização/avaliação que descreveremos ao longo do presente relatório. Neste contexto, temos 

presente que se traduz num processo contínuo e dinâmico, nunca considerando uma etapa “(…) como 

inteiramente concluída porque na fase seguinte será sempre possível voltar atrás e recolher mais 

informações que levam a refazê-la” (Imperatori & Giraldes, 1992, p. 28).  

Como base de sustentação do projeto surge a teoria do Empoderamento Comunitário (EC) de 

Laverack (2008) e o Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário (MAIEC) de 

Melo (2020) que julgamos atribuir fundamento à nossa intervenção. 

A base teórica é um elemento fundamental e uma mais-valia para a elaboração deste projeto, deste 

modo, o enquadramento teórico e o diagnóstico da situação permitiram definir as nossas prioridades e 

estratégias, com vista a alcançar os objetivos e contribuir, não apenas, para o empoderamento dos 

enfermeiros, mas também para a sua adesão à estratégia TDO em regime de TOD junto dos utentes com 

TB inscritos nas unidades de saúde de um ACeS da região do Algarve, até final de 2021. 
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Este relatório tem início com uma breve introdução e divide-se posteriormente em três capítulos, 

iniciando-se com o Enquadramento Teórico de modo a introduzir o tema e realçar a sua pertinência, 

seguido da Metodologia de Planeamento em Saúde, com a contextualização do local de intervenção 

onde decorreu o estágio final, é descrito o diagnóstico da situação de saúde, bem como o percurso 

metodológico adotado para a elaboração do mesmo, a análise reflexiva sobre as intervenções e a 

análise sobre o processo de avaliação e controlo do projeto e no terceiro capítulo é ainda apresentada 

uma análise reflexiva das competências adquiridas e mobilizadas ao longo de todo o processo. O 

relatório finaliza com as considerações finais onde é feita uma análise global do projeto bem como os 

seus benefícios e possível continuidade, síntese das principais conclusões e ainda reflexão acerca das 

aprendizagens vividas, bem como as competências reveladas. São também apesentadas as referências 

bibliográficas que lhe deram suporte.  

O presente relatório assenta no Regulamento do Estágio Final e do Relatório do Mestrado em 

Enfermagem que visa a aplicação das normas constantes no Regulamento de Funcionamento dos 

Mestrados em Enfermagem da Associação de Escolas Superiores de Enfermagem e de Saúde e nas 

normas de elaboração de trabalhos escritos.  

No que refere à organização e formatação apresenta-se segundo as normas de elaboração e 

apresentação de trabalhos escritos do IV Mestrado em Associação em Enfermagem de Beja, baseado 

nos critérios definidos pela norma de referenciação bibliográfica da American Psychological Association 

(APA) 7th Editions (2020), e o texto redigido conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, 

exceto nas citações referentes a obras ou diplomas anteriores à entrada em vigor do mesmo acordo.  
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PARTE I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

No sentido de contextualizar a temática em causa e de assegurar uma intervenção de 

enfermagem, com base nos conhecimentos e evidências atuais, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre Tuberculose (TB), o seu tratamento e modelo de intervenção em enfermagem. Na 

concetualização “os escritos teóricos e empíricos são revistos de forma sistemática, com vista a situar 

a investigação em curso no contexto dos conhecimentos atuais”(Fortin et al., 2009, p. 30).  

A metodologia adotada na elaboração do presente relatório consistiu, numa primeira fase, na 

recolha de informação sobre o tema em livros da área e nos sites da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

Ordem dos Enfermeiros (OE), International Council of Nurses (ICN), Organização Mundial da Saúde 

(OMS), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

Apresentamos os principais conceitos que servem de pilar a uma efetiva abordagem da 

problemática. Este ponto inicia-se pela referência à TB, por forma a compreender como se transmite, 

que sintomas apresenta, como é diagnosticada e tratada, e que estratégias de combate à doença têm 

vindo a surgir ao longo dos anos a nível mundial, nacional e local. Damos destaque ao empoderamento 

do enfermeiro e ao seu papel nas várias esferas que envolvem a doença, sobretudo no seu controlo, 

mediante a adesão e adoção da estratégia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) e da Toma 

Observada Direta (TOD) da medicação na comunidade. 

Sendo que a finalidade do projeto é o empoderamento dos enfermeiros e a adesão dos mesmos à 

estratégia do TDO, no sentido do controlo da TB num ACeS da região do Algarve, dedicamos um ponto 

deste capítulo à estratégia do TDO. Terminamos abordando o empoderamento, uma vez que um dos 

objetivos envolve o empoderamento, assim como a teoria do Empoderamento Comunitário (EC) de 

Laverack (2008) e o Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário (MAIEC) de 

Melo (2020) que julgamos atribuir fundamento ao projeto. 
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1. TUBERCULOSE 

A TB é considerada um importante problema de saúde pública mundial e requer atenção no que 

diz respeito ao desenvolvimento de estratégias para o seu controlo. Atualmente encontra-se entre as 

prioridades do Plano Nacional de Saúde (Ministério da Saúde [MS], 2019).  

Existem duas formas de Tuberculose: Tuberculose Infeção Latente (TBIL) e Tuberculose ativa (TB), 

sendo que a ativa pode ser pulmonar e/ou extrapulmonar (Raviglione & Getahun, 2015). Apesar desta 

patologia afetar praticamente todos os órgãos do corpo humano o enfoque será na Tuberculose 

Pulmonar (TBP) pois é esta que tem importância epidemiológica preponderante pela sua 

transmissibilidade, sendo fundamental o seu controlo ao nível da população. 

A TB, como doença infeciosa, é um problema de Saúde Pública, de declaração obrigatória, em 

Portugal e em todo o mundo, sendo fundamental para o seu controlo: a prevenção, diagnóstico e 

tratamento precoce. É uma das principais causas de doença transmissível, uma das dez principais causas 

de morte em todo o mundo e a principal causa de morte de um único agente infecioso (WHO, 2020a). 

De acordo com o último relatório do ECDC 2021, a mortalidade por TB diminuiu, mas a resistência 

a medicamentos é uma grande preocupação. Acabar com a TB e a resistência aos antimicrobianos é 

uma corrida contra o tempo (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC] & WHO 

Regional Office for Europe [WHO/Europe], 2021). Devido à pandemia Covid-19, que colocou em risco 

o progresso da estratégia End TB, o objetivo de eliminarmos a TB até 2035 muito dificilmente será 

atingido.  

O tema do Dia Mundial da Tuberculose escolhido pela OMS, em 2021 é “The Clock is Ticking”2 e 

transmite a sensação de que o mundo está a ficar sem tempo para agir sobre os compromissos de 

acabar com a TB, assumidos pelos líderes mundiais (WHO, 2021). Pretende chamar a atenção dos 

decisores políticos para não esquecerem o compromisso de combaterem a TB. E “o tempo está a passar”! 

1.1 Breve História da Tuberculose 

A TB é uma doença antiga, mas não é uma doença do passado, ela coloca desafios novos e tem 

vindo a mostrar-se como uma ameaça reemergente. Trata-se de uma doença milenar, conhecida como 

uma das doenças mais antigas que afeta o ser humano, e a principal causa de morte infeciosa em todo 

 
2 Tradução livre do inglês: “O tempo está a passar” 
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o mundo (Raviglione, 2018). Continua a constituir um importante problema de saúde pública, apesar 

de há mais de um século se conhecer a sua causa e há quase 80 anos dispormos de ferramentas 

terapêuticas eficazes no seu combate.  

A TB é atualmente uma das dez principais causas de morte no mundo, apesar da melhoria das 

condições de vida e do desenvolvimento de antibióticos. No entanto “é uma doença prevenível e 

tratável. Uma atuação uniforme e protocolada permite um diagnóstico e tratamento corretos, 

quebrando a transmissão na comunidade e evitando o aparecimento de formas resistentes” (Programa 

Nacional para a Tuberculose [PNT], 2020a, p. 9). A OMS pretende erradicá-la, para isso, são otimizados 

os testes diagnósticos e também estão a ser desenvolvidos novos tratamentos e vacinas (WHO, 2020a). 

O dia 24 de março de 1882 teve como marco importante a descoberta do bacilo da TB, o 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) sendo isolado e identificado pela primeira vez, por Robert Koch, daí 

ser também designado por bacilo de Koch. A partir dessa descoberta iniciou-se a luta contra a TB (ICN, 

2015; Ordem dos Enfermeiros [OE], 2008). Assim, no centenário da data, em 1982, foi definido pela 

OMS, este dia como o Dia Mundial da Tuberculose (WHO, 2021). 

Um outro marco ocorreu em 1895, quando Wilhelm Konrad Roentgen descobriu a radiação e 

inventou a radiografia. A imagiologia esteve, desde sempre, ligada ao rastreio e combate à TB. Os 

exames radiológicos do tórax são um elemento fundamental para suportar a suspeita clínica e 

seguirem a evolução das lesões. Desta forma, a progressão e a gravidade da doença podem ser 

seguidas e analisadas (ICN, 2015; OE, 2008). 

Em 1921, Albert Calmette trabalhou em conjunto com Camille Guérin para desenvolver uma 

vacina contra a TB. Desenvolveram um bacilo inofensivo para o ser humano, mas com a capacidade de 

estimular a produção de anticorpos. A partir de 1924, praticou-se alargadamente a vacinação de 

recém-nascidos. A vacina do Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) ainda hoje é a única vacina utilizada, a 

nível mundial, na prevenção da TB (OE, 2008; WHO, 2020a). 

Em 1943, Abraham Selman Waksmann, descobriu a Estreptomicina (S), um antibiótico que conseguia 

matar a bactéria da TB, que possibilitou o fim do recurso aos sanatórios, cuja maior eficácia no controlo 

da doença na população se terá devido à própria evicção dos doentes bacilíferos (Briz et al., 2009). Após 

a sua descoberta, introduziram-se a Isoniazida (H) (1952), Pirazinamida (Z) (1954), Etambutol (E) (1962) 

e Rifampicina (R) (1963) como agentes bactericidas e bacteriostáticos. Estes medicamentos anti-TB ainda 

são atualmente utilizados no tratamento da TB (ICN, 2015; PNT, 2020a). 

Portugal realizou assim um longo percurso no combate contra esta doença, desde o fim do século 

XIX até à atualidade “não obstante estarmos perante uma doença tratável e curável com um custo de 
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menos de 20 euros por doente” (Longo, 2015, p. 115). “Apesar dos progressos, os indicadores não 

permitem abrandar as medidas de combate à doença, dado que o nível endémico é ainda considerável, 

particularmente nos grandes meios urbanos. A tuberculose é ainda hoje uma emergência global” 

(Longo, 2015, p. 116). 

De acordo com Longo (2015), a descoberta dos medicamentos anti-TB, associado a uma melhoria 

das condições de vida da população teve um impacto muito positivo na redução da mortalidade por 

TB, “o número de óbitos por TB diminuiu cerca de 50%, esta tendência de redução manteve-se até os 

anos oitenta, altura em que surge a epidemia HIV/Sida” (Longo, 2015, p. 114). 

A descoberta de antibióticos eficazes, dos anos 40 até aos anos 70, levou a que o tratamento fosse 

primordialmente efetuado em ambulatório, diminuindo a necessidade de internamentos e culminando 

na desativação dos sanatórios (hospitais destinados somente ao internamento de doentes com TB). 

Chegou-se a acreditar que a TB estivesse controlada e que deixaria de ser um problema de saúde 

pública. No entanto, o abandono do tratamento, o aumento da pobreza, a migração, o aumento da 

influência do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) em alguns países e também, em alguns casos, 

as políticas de saúde inadequadas, implicaram que o controlo da TB passasse para segundo plano.  

Apesar da evolução tecnológica e dos avanços da antibioterapia desde o século XX, não se 

concretizou ainda, no nosso século, a irradicação total desta doença, sendo hoje um problema com 

atualidade na Saúde Pública a nível global, facto que preocupa muitos Governos e Instituições 

Internacionais (WHO, 2020a). 

1.2 Estratégias de Eliminação  

A OMS declarou em 1993, a TB como uma emergência global, reconhecendo-a como o problema 

de saúde mais negligenciado no tempo (Ministério da Saúde [MS], 1995).  

Apesar do impacto significativo dos esforços da OMS e parceiros para melhorar o controle da TB, 

nomeadamente as estratégias “Directly Observed Therapy, Short-course” (DOTS), a “STOP TB” e a “End TB” 

com a visão de tornar o mundo livre da TB e com o objetivo de acabar com a epidemia global até ao ano 

de 2035, esta ainda representa um grande problema de Saúde Pública a nível global (Matteelli et al., 2018). 

Através da análise da Figura 1 pode-se perceber, de uma forma abreviada, a evolução das 

estratégias globais da OMS para o controlo e eliminação da TB desde a década de 90 até à atualidade 

e as ambições futuras. 
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Figura 1. Evolução das estratégias globais anti-Tuberculose da OMS. 

DOTS: Directly Observed Therapy, Short-course; TB: Tuberculose; TBMR: Tuberculose Multi Resistente; VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana 

Fonte: Retirado de Matteelli et al., 2018, p. 2 (tradução livre) 

O controlo da TB (DOTS) é visto como a estratégia direcionada para diagnosticar e tornar, 

rapidamente, os casos infeciosos em não infeciosos, a fim de quebrar a cadeia de transmissão. A 

estratégia de eliminação (STOP TB) amplia o conceito de controle da TB para identificar e tratar o 

conjunto de indivíduos com TBIL a partir dos quais serão gerados futuros casos de TB. A eliminação, 

definida como menos de um caso de TB por milhão de população (Matteelli et al., 2018), é vista como 

um cenário em que esta não é erradicada, mas mantém-se num nível tão baixo que já não constitui um 

problema de saúde pública. A erradicação da TB (END TB) (desaparecimento completo da doença) não 

é considerada possível tendo em conta o modelo dinâmico da sua transmissão (grande reservatório de 

indivíduos infetados, dos quais apenas uma baixa proporção desenvolve a doença) e a ausência de uma 

vacina capaz de proteger todos os indivíduos vacinados (Matteelli et al., 2018). 

A OMS publica um relatório global de TB todos os anos desde 1997. O relatório tem por objetivo 

fornecer uma avaliação abrangente e atualizada do estado da epidemia de TB e dos progressos na 

resposta a nível global, regional e nacional no contexto dos compromissos e estratégias globais (WHO, 

2020a). De acordo com os relatórios da OMS, a TB mantém-se, atualmente, como uma grave ameaça 

à saúde global a nível mundial, principalmente nos países subdesenvolvidos, estimando-se que 1/4 da 

população esteja infetada pelo Mtb (WHO, 2020a). 

O declínio das atividades de controle da TB e a epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Humana 

Adquirida (SIDA) foram os dois principais fatores que incrementaram, mutuamente a reemergência da 
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TB. Atualmente, nos países mais desenvolvidos, a TB continua um problema quase restrito aos 

imigrantes dos países pobres e com alta incidência de TB e de outras populações marginalizadas 

(Tavares et al., 2019; WHO, 2020a). 

Em pleno século XXI, para o aumento no número de casos de TB, contribuíram o empobrecimento e 

envelhecimento da população mundial, a exclusão social, os movimentos migratórios a partir de países 

com TB endémica, o reduzido interesse da comunidade científica e governos em investir na luta contra a 

doença e o aparecimento de estirpes resistentes aos medicamentos anti-TB que deriva, em grande parte, 

da taxa de abandono do tratamento longo e dos efeitos adversos do mesmo (Raviglione & Getahun, 2015). 

Estão a ser feitos esforços a nível mundial para acabar com a TB, conforme se pode apreciar no 

Quadro 1, na sequência das ambições delineadas na Estratégia de acabar com a TB (End TB Strategy) 

da OMS e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.  

Quadro 1. Metas Globais da TB. 

Metas globais de TB estabelecidas nos ODS, na Estratégia End TB e na declaração política da Reunião de Alto Nível da ONU sobre a 
TB, para o período até ao prazo de 2030 

ODS 3.3 
Até 2030, acabar com as epidemias de SIDA, Tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e 
combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis 

Estratégia End TB da 
OMS 

Redução de 80% na taxa de incidência de TB (casos novos e de recaída por 100 000 habitantes por ano) até 
2030, em comparação com o marco de 2015  

Meta de 2020: redução de 20%;  

Meta de 2025: redução de 50% 

Redução de 90% no número anual de mortes por TB até 2030, em comparação com o marco de 2015  

Meta de 2020: redução de 35%;  

Meta de 2025: redução de 75% 

Nenhuma família afetada pela TB enfrenta custos catastróficos em 2020 

Reunião de alto nível 
da ONU sobre TB, 
2018 

40 milhões de pessoas tratadas para TB de 2018 a 2022, incluindo:  

• 3,5 milhões de crianças  

• 1,5 milhão de pessoas com TB resistente a medicamentos, incluindo 115 mil crianças 

Pelo menos 30 milhões de pessoas com tratamento preventivo de TB de 2018 a 2022, incluindo:  

• 6 milhões de pessoas que vivem com VIH  

• 4 milhões de crianças menores de 5 anos e 20 milhões de pessoas noutras faixas etárias, que são 
contactos domésticos de pessoas afetadas pela TB 

Financiamento de pelo menos 13 mil milhões de dólares por ano para acesso universal à prevenção, 
diagnóstico, tratamento e cuidados de saúde até 2022 

Financiamento de pelo menos 2 mil milhões de dólares por ano para investigação em TB de 2018 a 2022 

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana; ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; TB: Tuberculose; 
ONU: Organização das Nações Unidas.  

Fonte: Retirado e adaptado de WHO Global Tuberculosis Report 2020, p. 5 (tradução livre)  

A Estratégia End TB da OMS, tem o objetivo de eliminar a TB até 2030 e salienta a necessidade de 

diminuir o reservatório substancial de indivíduos com TBIL em risco de progressão para a TB ativa 
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(Rosales-Klintz et al., 2019). Esta estratégia foi desenvolvida em paralelo com os ODS da ONU e foram 

feitos esforços para alinhar indicadores e metas para grandes reduções na incidência de TB, mortes por 

TB e custos enfrentados pelos doentes com TB e suas famílias. 

O Objetivo n.º 3 (Objetivo de Saúde) dos ODS visa, até 2030, "garantir uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todas as idades". Mais pormenorizadamente, o objetivo n.º 3.3 diz: 

"Acabar com as epidemias de SIDA, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater 

a hepatite, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis" (Nações Unidas, 2018). 

Traduzido em metas numéricas, isto significa que a incidência da TB e as taxas de mortalidade devem 

ser reduzidas em 80% e 90%, respetivamente, em 15 anos. A Estratégia End TB tem uma linha temporal 

mais longa do que os ODS, até 2035 (WHO, 2015). Embora a redução de 80%/90% represente metas 

para 2030 na Estratégia End TB, as metas são de 90% de incidência e redução da taxa de mortalidade 

de 95% até 2035, o que significa que a carga global da TB deve ser semelhante à carga nos países de 

baixa incidência de hoje (Ministério da Saúde [MS], 2019; Nações Unidas, 2018). 

Dos ODS, o nº 3.8 é crucial para a saúde: alcançar uma “cobertura universal de saúde, incluindo a 

proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a 

medicamentos e vacinas essenciais para todos de forma segura, eficaz, de qualidade e a preços 

acessíveis” (Nações Unidas, 2018). Para os indicadores de cobertura de TB (deteção e sucesso no 

tratamento de TB) fazem parte das métricas para monitorizar o progresso nesse sentido, dado que são 

reconhecidas como uma intervenção essencial na saúde para uma doença que afeta 

desproporcionadamente os mais pobres (WHO, 2020a). 

Na análise de fundo dos ODS, o diagnóstico e o tratamento da TB foram enumerados entre as 

intervenções de saúde mais rentáveis, e também contribuem diretamente para a melhoria da 

produtividade e, portanto, para o desenvolvimento global da sociedade (Lönnroth & Raviglione, 2015).  

Os países com baixa incidência de TB, ou seja, menos de 10 casos incidentes por 100.000 

habitantes por ano, deverão esforçar-se pela eliminação da TB. Para o efeito, a deteção e tratamento 

oportunos são intervenções relevantes, porém num ano de pandemia COVID-19 e em consonância com 

as orientações da OMS, houve a necessidade de serem adotadas estratégias para mitigar o impacto 

nos serviços essenciais de luta contra a TB, no sentido de não baixar os bons resultados atingidos até à 

atualidade (WHO, 2020a). 

Uma Estratégia Global para a pesquisa/investigação e inovação da TB foi adotada por todos os 

Estados-Membros da OMS através de uma resolução da Assembleia Mundial da Saúde em agosto de 
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2020. A OMS desenvolveu também um compêndio de investigação TB/COVID-19 e lançou um kit de 

ferramentas para apoiar o uso alargado de tecnologias digitais em cuidados com a TB (WHO, 2020a). 

Em Portugal, no âmbito do Programa Nacional para a Tuberculose (PNT), foi criado um Manual de 

Boas Práticas de Enfermagem em Tuberculose (2013), com a finalidade de uniformizar procedimentos 

e linguagem entre os enfermeiros, de acordo com as normas científicas mais recentes na área, o que 

contribui para uma melhor gestão da TB. Os enfermeiros desempenham um papel significativo no 

controlo da TB pelo que devem conhecer os sinais e sintomas da doença, como abordar a pessoa com 

suspeita ou com diagnóstico de TB, avaliar o risco de transmissão da doença e promover medidas de 

controlo da sua transmissão (OE, 2013). 

Em 2016 foi divulgado o Manual de Enfermagem sobre a Toma de Observação Direta em Doentes 

com Tuberculose e pretende-se essencialmente, sistematizar o trabalho dos profissionais de 

enfermagem que supervisionam o tratamento da TB, garantindo a adesão ao mesmo (DGS, 2016). 

O Manual de Tuberculose e Micobactérias não Tuberculosas é reeditado em 2020 e atualizam-se 

conceitos tendo em conta a evolução na metodologia diagnóstico e terapêutica. Constitui uma 

ferramenta fundamental na prática clínica, uniformizando procedimentos no diagnóstico, tratamento 

de TB ativa e tratamento da TBIL por micobactérias (Programa Nacional para a Tuberculose [PNT], 

2020a). 

Reduzir o número de casos contagiosos bem como o impedir a progressão de casos de TBIL para 

TB doença ativa, permitirá diminuir, no futuro, a transmissão do bacilo da TB e o número de pessoas 

infetadas por este. 

1.2.1 Programa Nacional para a Tuberculose 

Como resposta à problemática da TB, Portugal aderiu formalmente à estratégia DOTS em 1994, e 

reforçou a monitorização dos indicadores de progresso do Programa Nacional para a Tuberculose (PNT). 

“O Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose é um programa integrado, que deve ter 
aplicação a toda a população da área nacional, deve ser permanente e gratuito, deve adaptar-
se às necessidades expressas da população, deve estar integrado na estrutura sanitária da 
colectividade e deve considerar todos os doentes com os mesmos direitos e regalias, 
garantindo idêntico acesso à prestação de cuidados de saúde (…) A gratuitidade dos cuidados 
tem sido um factor determinante, (…) para assegurar o diagnóstico precoce e o tratamento 
completo” (DGS, 1995, p. 4) 

O PNT é um programa prioritário com cinco áreas de atuação (DGS, 1995):  



 
 

 
mar-22 | Página 25 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

1. Epidemiologia e estatística, pela natureza de notificação obrigatória da TB, permitido um 

conhecimento relativamente completo da situação epidemiológica;  

2. Prevenção, que assenta em três pilares fundamentais, a deteção precoce e o tratamento eficaz 

dos casos e a vigilância dos contactos;  

3. Diagnóstico, que deve implementar ações que o permitam realizar, o mais precoce possível;  

4. Tratamento, que visa o desaparecimento das fontes de infeção e a cura da doença, assegurado 

pelos serviços de saúde de forma gratuita, dependendo o seu sucesso do cumprimento integral do 

plano terapêutico, nomeadamente, na fase inicial, que deve ser, preferencialmente, controlada;  

5. Avaliação, que visa o balanço dos indicadores de morbilidade, mortalidade e de execução do 

Programa. 

Em 2018, e por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde foi aprovado o programa 

de saúde prioritário na área da TB a prosseguir pela DGS (Despacho n.o 1225/2018), atendendo às 

prioridades estipuladas no Programa do XXI Governo Constitucional. 

Com a publicação pela DGS da Circular Normativa No 8/DT de 29 de maio de 2000, a DGS procedeu 

à normalização de critérios a aplicar a nível nacional no que se refere à classificação de casos de TB 

para efeitos de registo, notificação e monitorização de resultados.  

O controlo da TB em Portugal, através do PNT, tem um sistema de informação e vigilância próprio 

e informatizado (SVIG-TB), a nível sub-regional, coordenado por uma equipa da DGS e assessorado 

pelos coordenadores locais dos Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP). O sistema de notificação, 

Sistema Nacional de Informação de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), tem integração com o Sistema 

Europeu de Vigilância Epidemiológica (The European Surveillance System), da responsabilidade do 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

A DGS tem vindo a integrar as recomendações do Euro-TB e do ECDC para as definições de caso e 

para a informação mínima requerida por aquela agência europeia. O Despacho n.º 1150/2021 de 28 de 

janeiro de 2021, vem atualizar a lista de doenças transmissíveis de notificação no SINAVE (definidas pelo 

Despacho n.º 15385 -A/2016, de 21 de dezembro) e de acordo com o mesmo, ponto 1 alínea ggg) a TB é 

uma doença transmissível de notificação obrigatória e constitui risco para a saúde pública, sendo abrangida 

pela rede de informação e comunicação estabelecida pelo SINAVE (Despacho n.o 1150/2021, p. 138). 

O SVIG-TB é o sistema de informação (de registo e análise de dados), integrado no PNT, divulgado 

pela Circular Normativa n.o 6/DT do Ministério da Saúde, 2001. De acordo com o mesmo devem ser 

registados todos os casos de TB ativa, confirmados ou prováveis, e os casos de TBIL desde que sejam 

submetidos a tratamento. Permite caraterizar, o doente e o seu seguimento, até ao fim do tratamento, 
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com várias atualizações da informação ao longo do processo de tratamento. Os dados são atualizados 

a cada ano de forma a incluir os casos notificados com atraso, excluir os casos não confirmados e 

atualizar outra informação, nomeadamente os doentes em Toma Observada Direta da medicação e os 

que cumpriram ou não o tratamento.  

Sempre que um caso é detetado pelos serviços de saúde, o doente é encaminhado para o CDP ou 

centro de saúde de referência, onde será seguido. Deve ser feita a notificação do caso, à Administração 

Regional de Saúde (ARS) correspondente (Briz et al., 2009; Circular Normativa n.o 6/DT do Ministério 

da Saúde, 2001). 

O desempenho do PNT, embora seja avaliado pela taxa de incidência de novos casos emergentes, 

mede-se igualmente, indireta ou diretamente, pela organização e funcionamento dos serviços de 

saúde (Briz et al., 2009). Assim, destacam-se como indicadores deste desempenho, a taxa de deteção 

de casos e o sucesso terapêutico conseguido nos casos detetados.  

O diagnóstico de um indivíduo com suspeita de TB inclui uma avaliação clínica detalhada e recurso 

a exames e técnicas que têm sofrido importantes avanços nas últimas décadas (PNT, 2020a). Os CDP, 

em Portugal, integrados na rede dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), funcionam como centros 

autónomos de rastreio e de tratamento da TB, TBIL e outras doenças pulmonares e são responsáveis 

pela boa gestão do PNT, baseada na responsabilização e na supervisão dos profissionais de saúde.  

Os CDP, asseguram as consultas médicas e de enfermagem, na área de residência dos utentes e 

procedem ao tratamento (gratuito) da TB em ambulatório; aquando da confirmação bacteriológica, 

procede-se à vigilância dos contactos (pessoas que convivem de forma regular e íntima com o doente), 

promovendo-se inclusive ações de rastreio da doença em grupos de risco em que uma eventual 

situação epidemiológica o justifique (DGS, 2006). 

1.3 Epidemiologia 

Atentas ao contexto epidemiológico e impacto da TB no mundo, diversas entidades de saúde nacionais 

e internacionais continuam a integrar nas suas agendas, estratégias de controlo e eliminação desta 

doença infeciosa. Apesar de todos os progressos que têm ocorrido, nenhum país conseguiu eliminar a TB.  

De acordo com o Global Tuberculosis Report 2020 da OMS, cujos dados se reportam a 2019, estima-

se que 10 milhões de pessoas adoeceram com TB, um número que tem vindo a diminuir muito 

lentamente nos últimos anos. A TB é a segunda principal causa de morte devido a uma doença infeciosa, 
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a nível mundial, logo a seguir ao VIH. Estima-se que existam cerca de 1,2 milhões mortes por TB entre 

pessoas VIH-negativas (uma redução de 1,7 milhões em 2000), e um extra de 208.000 entre as pessoas 

seropositivas (uma redução de 678.000 em 2000). Os homens (com ≥15 anos) representaram 56% das 

pessoas que desenvolveram TB em 2019; as mulheres representaram 32% e as crianças (com idades < 15 

anos) 12%. Entre todos os afetados, 8,2% eram pessoas infetadas com VIH (WHO, 2020a). A redução 

global do número de mortes por TB entre 2015 e 2019 foi de 14%. A Região Europeia da OMS está no 

caminho certo para atingir a meta de 2020, com uma redução de 31% entre 2015 e 2019 (WHO, 2020a).  

Apesar do perfil epidemiológico favorável, esta doença persiste como um problema de Saúde 

Pública associada a grupos vulneráveis. Embora a maioria de casos de TB ocorra na população nativa, 

a proporção de casos em imigrantes continua a aumentar. Em países industrializados, a TB reduziu 

acentuadamente no século XX e, em muitos deles, está atualmente à beira da eliminação na população 

nativa. No entanto, a migração internacional aumentada contribuiu para a morbilidade da TB em 

muitos destes países. Largas diferenças na frequência da doença podem também ser observadas no 

seio dos países industrializados, afetando desproporcionadamente os mais pobres (WHO, 2020a). Em 

Portugal, a população imigrante mantém-se como uma população de risco, com uma taxa de 

notificação quatro vezes superior à média nacional (83,7/100.000 habitantes) e um aumento 

progressivo da proporção de casos, atingindo os 24,6 % em 2019 (PNT, 2020b). Atualmente, com o alto 

índice de movimentos migratórios, mesmo nas regiões onde a TB já não era considerada como 

prioridade nas políticas de Saúde Pública, esta vem ressurgindo (PNT, 2018). 

Dos processos de TB notificados em 2019 na União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE), 

63,1% nasceram ou eram cidadãos do país inquirido, 34,5% eram de origem estrangeira. Dos casos de 

TB reportados de origem estrangeira, eram provenientes de países com taxas de notificação de TB >10 

por 100.000. Portugal foi dos países da Europa que reportou uma maior proporção de casos de TB de 

origem estrangeira (23.3%) (ECDC & WHO/Europe, 2021). As rotas de migração dominantes para a 

região europeia seguem uma trajetória sul-norte e leste-oeste, com os migrantes, muitas vezes 

originários de países de elevada incidência de TB, a deslocarem-se para os de baixa incidência. 

Em Portugal, a proporção de casos de TB entre indivíduos nascidos no estrangeiro tem vindo a ser 

mais elevada nos últimos anos: 23,7% do total de casos de TB em 2019 ocorreu em indivíduos nascidos 

no estrangeiro (15,9% em 2014; 19% em 2017) (Ana Tavares et al., 2019). A taxa de incidência de TB 

na população estrangeira, em 2017, foi de 83,7/100.000 habitantes, ou seja, 5,4 vezes superior à 

incidência nacional estimada (PNT, 2018). Em 2019, o número de casos de TB de origem estrangeira foi 

de 419, sendo que a idade média de novos casos de TB em estrangeiros foi de 37.7 anos, 
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correspondendo a uma população mais jovem do que a dos nativos, com idade média de 51.8 anos. 

(ECDC & WHO/Europe, 2021)  

De acordo com o ECDC (2021), em Portugal, do total de casos de TB reportados em 2019, 74% 

foram diagnosticados com TBP, 26% com TB extrapulmonar. Do total de 1.771 casos de TB, 1.720 eram 

casos novos, 5 casos foram multirresistentes (resistentes a H e R). Dos 1.311 casos com TBP 

diagnosticados, 590 (45%) tinham exame direto positivo, o que confere maior risco de transmissão de 

doença aos seus contactos (ECDC & WHO/Europe, 2021). 

A maioria dos casos de TB, em países com baixa incidência (número de novos casos) de TB na 

UE/EEE, ocorre em migrantes nascidos em países com maior incidência de TB e ocorrem 

principalmente devido à reativação de TBIL. Cerca de 5-15% das pessoas com TBIL desenvolverão TB 

ativa durante a sua vida (WHO, 2020a). O grande desafio é identificar as que têm maior risco de 

progressão para doença ativa, de modo que possam ser desenvolvidos programas direcionados que 

promovam a saúde e tenham o maior impacto na Saúde Pública (Rosales-Klintz et al., 2019). 

Em 2019, foram notificados 49.752 casos de TB em 29 de 31 países da UE/EEE, resultando numa 

taxa de notificação de 9,6 por 100.000 habitantes. A taxa global de notificação e a taxa na maioria dos 

países têm vindo a diminuir nos últimos cinco anos, mas apesar disso não está no caminho certo para 

atingir o objetivo nº 3 dos ODS das Nações Unidas (ECDC & WHO/Europe, 2021). 

A TB continua um grande problema de saúde pública ao nível mundial e na Região Europeia da OMS, 

incluindo os países da UE/EEE. Como se observa na Figura 2, ainda são poucos os países, a nível global, 

com taxa estimada de incidência de TB inferior a 10 por 100.000 habitantes. Constata-se que os padrões 

e tendências epidémicas variam amplamente, com a UE/EEE a aproximar-se do baixo nível de incidência 

de 10 por 100.000 habitantes. No geral, as taxas de mortalidade e incidência da TB caíram. Apesar dos 

notáveis avanços alcançados na luta contra a TB, os países ainda enfrentam uma variedade de desafios 

para alcançar a meta de acabar com a epidemia de TB (ECDC & WHO/Europe, 2021). 

Como se pode verificar na Figura 2, Portugal ainda não atingiu taxas de incidência inferior a 10 por 

100.000 habitantes, sendo um dos países da região europeia que ainda não atingiu esses valores. Com 

menos de 20 casos por 100.000 habitantes, desde 2015 (PNT, 2020b), situa-se no limiar dos países de 

baixa incidência. Todavia, a diminuição sustentada do número de novos casos, ainda está aquém do 

desejado.  
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Figura 2. Taxa estimada de incidência de TB inferior a 10 por 100.000 habitantes em 2019 - Países (a azul) 

Fonte: Retirado de WHO Global Tuberculosis Report 2020, p. 7  

Os objetivos propostos pela OMS consistem em reduzir, até 2035 (tendo como base o valor em 

2015), o número de mortes por TB em 95% e 90% a taxa de incidência da doença. A análise anual da 

TB em Portugal, com base nos dados obtidos pelo SVIG-TB, confirma a redução sustentada da sua 

incidência, mas, verifica-se a desaceleração do seu decréscimo anual, sendo este, nos últimos 5 anos, 

de 3,9%/ano (PNT, 2020b).  

Em 2019, Portugal apresentava uma taxa de incidência de 18,0/100.000 habitantes. A região de 

Lisboa e Vale do Tejo e a região do Norte mantêm-se como as regiões de maior incidência, 22,9 e 19,8 

casos por 100.000 habitantes, respetivamente, seguidos do Algarve com uma taxa de incidência de 

16,0/100.000 habitantes (PNT, 2020b). Esta redução na incidência da TB, em Portugal, reside uma boa 

parte nos princípios de gratuitidade e acesso aos cuidados de saúde para toda a população, na articulação 

intersectorial entre os diferentes níveis de saúde para a promoção do rastreio e no tratamento preventivo 

(PNT, 2020b). 

A localização mais frequente da doença continua a ser pulmonar, atingindo os 74,1%. A proporção 

de casos bacilíferos (casos positivos no exame direto das amostras respiratórias) indicador de 

infecciosidade e de potencial de contágio, tem vindo a diminuir na última década, sendo esta 

proporção de 53,8% em 2019 (52,6% em 2018 e 65,5% em 2008) (PNT, 2020b). 

Embora se verifique a diminuição progressiva da incidência de TB em Portugal e uma menor 

proporção de bacilíferos, o que representa um maior controlo da disseminação da doença, a mediana 

de dias até ao diagnóstico tem-se mantido elevada sendo de 74 dias em 2019, traduzindo a menor 
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suspeição da doença, quer pela população quer pelos profissionais de saúde. O atraso no diagnóstico 

relaciona-se em dois terços dos casos com o atraso da pessoa na valorização dos sintomas e procura 

de cuidados de saúde e em um terço dos casos com a resposta dos cuidados de saúde (PNT, 2020b). 

O sucesso terapêutico cifrou-se em 83,0% e a letalidade em 7,1% (PNT, 2020b). O sucesso 

terapêutico é fundamental para evitar recaídas e desenvolvimento de formas resistentes, associadas a 

maior morbilidade e mortalidade. Para que seja possível manter a adesão ao tratamento, são 

fundamentais medidas facilitadoras como o tratamento gratuito, a promoção da Toma sob Observação 

Direta e a proximidade das consultas e do local da toma de medicação.  

A prática baseada na evidência demonstra, que um dos principais problemas da população com o 

sistema de saúde é o abandono ou incorreto cumprimento dos tratamentos, cujas consequências se 

vão refletir na morbilidade e mortalidade, assim como no aumento da resistência aos antibióticos 

(WHO, 2003b). O uso correto e eficaz da terapêutica farmacológica constitui um componente essencial 

para o tratamento e controle da TB e para impedir o desenvolvimento de estirpes resistentes aos 

fármacos antibacilares (PNT, 2020b). 

Foi realizado o Teste de Suscetibilidade aos Antibacilares (TSA) a 989 casos (85,3% do total de 

notificações) tendo sido detetada multirresistência em 8 casos correspondendo a 1,2% dos casos 

testados e 0,4% do total de casos. O aumento de resistências aos fármacos de primeira linha, 

especialmente a resistência à Isoniazida (H) e Rifampicina (R), relaciona-se com a imigração, atraso no 

diagnóstico da doença e o insucesso terapêutico. O diagnóstico precoce de resistências, uso de 

esquemas de tratamento adequados e a promoção da adesão ao tratamento constituem estratégias 

essenciais para o controlo das resistências (PNT, 2020b). 

A abordagem da TB deve ser sempre dirigida em benefício individual do doente e em benefício 

coletivo. Pretende-se a redução do risco de transmissão e identificação da população de maior risco 

de exposição instituindo tratamento preventivo (PNT, 2020a). 

A um nível global, a TB é mais comum entre os homens do que em mulheres e afeta, 

principalmente adultos nos grupos etários economicamente produtivos (WHO, 2020a). A taxa de 

notificação na UE/EEE, mais elevada em 2019 foi observada no grupo etário dos 25 aos 44 anos. No 

geral, a taxa de notificação dos indivíduos do sexo masculino foi o dobro da taxa no sexo feminino 

(ECDC & WHO/Europe, 2021). Em Portugal, os homens (66,9% do total de casos notificados) continuam 

a ser mais afetados do que as mulheres, especialmente na idade adulta (idade mediana nos 49 anos). 

Cerca de 3% do total de casos ocorreram em crianças com idade menor ou igual a 15 anos de idade, 
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sendo a taxa de incidência de 8,66/100.000 habitantes no grupo etário de crianças dos 0 aos 5 anos. 

Dos casos notificados, 79,9% foram testados para VIH e 9% apresentavam coinfeção TB/VIH (PNT, 2020b). 

Além destes números preocupantes, as pessoas com TBIL constituem o reservatório oculto da 

doença, a partir do qual novos casos da doença ativa podem emergir. A infeção está distribuída de 

maneira desigual pelo mundo. Nos países mais industrializados, “uma larga proporção dos que têm 65 

anos ou mais mantém-se infetada, enquanto as gerações mais novas estão cada vez mais livres da 

infeção, uma vez que o risco de infeção declinou rapidamente de níveis altos para baixos ao longo das 

últimas décadas” (Rieder & Carvalho, 2001, p. 136). Nos países industrializados, a maior parte das 

pessoas infetadas encontra-se entre os idosos, enquanto nos países menos desenvolvidos a larga 

maioria das pessoas infetadas está nos grupos etários reprodutivos e mais produtivos 

economicamente. A melhoria da situação epidemiológica requer meios que possam reduzir o risco de 

infeção na comunidade. A redução do risco de infeção implica não só uma atempada identificação dos 

casos infeciosos, mas também o tratamento curativo dos identificados. Isto iniciará um efeito de 

coorte, resultando na redução do reservatório de pessoas infetadas, por substituição de coortes 

infetadas por coortes com cada vez menos infeção (Rieder & Carvalho, 2001). 

A sua concentração nos grandes centros urbanos e a associação com diferentes comorbilidades 

exige a atuação conjunta entre as instituições de saúde e estruturas sociais (PNT, 2020a). 

Embora seja reconfortante continuar a observar a diminuição das taxas de notificação na maioria 

dos países, muitos países ainda têm trabalho significativo pela frente para cumprir o Objetivo nº 3 do 

ODS das Nações. Embora a taxa global de notificação de TB tenha continuado a diminuir, em 2018, em 

comparação com anos anteriores, em 10,2/100.000 habitantes, em 2019 observou-se um ligeiro 

aumento, 10,6/100.000 habitantes, observa-se então que a UE/EEE não está no caminho certo para 

atingir o objetivo (ECDC & WHO/Europe, 2021; ECDC, 2019). 

A situação da TB refletida no relatório do ECDC, referente a 2019, indica que os países continuam a 

enfrentar vários desafios para atingir os objetivos fixados pelas Nações Unidas e pela OMS e, como tal, 

têm de intensificar as suas medidas de Saúde Pública na luta contra a TB (ECDC & WHO/Europe, 2021). 

O número e a gravidade dos fatores de risco presentes numa dada comunidade afetam a 

epidemiologia da doença TB nessa comunidade. Uma exposição significativa depende da presença de 

casos de doença na comunidade, mas outros importantes fatores determinam a magnitude da 

exposição. Estes englobam particularmente a duração da infecciosidade e o número de interações 

caso-contacto por unidade de tempo da infecciosidade. Estes fatores podem variar grandemente em 

função das populações, do tempo, da densidade populacional, das condições climatéricas e de outros 
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(Rieder & Carvalho, 2001). Os programas de controlo da TB, bem-sucedidos, reconhecem, avaliam e 

gerem eficazmente estes fatores de risco (OE, 2008). 

1.4 Etiologia e Transmissão 

A TB é uma doença infetocontagiosa causada por bactérias do complexo Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb), sendo este o agente com maior importância e mais frequentemente envolvido na 

doença em seres humanos. O Mtb é um organismo aeróbico que cresce melhor em tecidos humanos, 

nomeadamente onde a pressão de oxigénio é mais elevada (ápices do pulmão), é ácido-álcool 

resistente e tem um crescimento lento (Raviglione, 2018; Raviglione & Getahun, 2015). 

O agente infecioso Mtb, pode atingir qualquer parte do corpo e de acordo com os órgãos atingidos, 

a TB pode ser classificada como pulmonar, extrapulmonar ou ambas as formas. A Tuberculose 

Pulmonar (TBP) é a manifestação mais frequente. O pulmão é o órgão inicial e principal de infeção, 

contudo podem ser também envolvidas localizações extrapulmonares (Raviglione, 2018). 

A via de transmissão é quase exclusivamente por via aérea, através da inalação de gotículas, 

contendo o Mtb (Antunes et al., 2015; OE, 2013; Raviglione, 2018). As pessoas com diagnóstico de TBP 

são habitualmente bacilíferas (contêm bacilos na expetoração) e a transmissão é feita de pessoa para 

pessoa. A infeção ocorre algumas semanas após o contacto, por inalação de secreções respiratórias 

aerossolizadas pela tosse, espirro ou conversação expelidas por indivíduos com forma ativa de TBP 

(PNT, 2020a). A propagação da doença ocorre apenas na forma pulmonar, as extrapulmonares não são 

transmissíveis. Os bacilos que conseguem atingir os alvéolos pulmonares, ultrapassando os 

mecanismos de defesa como as barreiras mecânicas (cílios das narinas, o reflexo da tosse e do 

encerramento da glote, o sistema de transporte mucociliar) e a ação fagocitária das células do sistema 

imunológico inato, podem iniciar o processo patológico e multiplicar-se (Raviglione, 2018). 

A TB é dividida em primária (primoinfeção) e secundária. A forma primária ocorre em indivíduos 

que não estiveram anteriormente em contato com o bacilo. A forma secundária desenvolve-se a partir 

de uma nova infeção (reinfeção exógena) ou da reativação de bacilos latentes (reinfeção endógena) 

(Raviglione, 2018; Raviglione & Getahun, 2015). 

A doença clínica que se segue diretamente à infeção é classificada como TB primária e é comum 

entre as crianças nos primeiros anos de vida e entre pessoas imunocomprometidas. Embora a TB 

primária possa ser grave e disseminada, geralmente não está associada a um alto nível de 
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transmissibilidade. Quando a infeção é adquirida mais tarde na vida, há maior probabilidade de o 

sistema imunológico maduro a conter, pelo menos temporariamente. O Mtb, no entanto, pode 

persistir durante anos antes de reativar para produzir TB secundária (ou pós-primária) que, devido à 

cavitação, é mais frequentemente infeciosa do que a doença primária (Raviglione, 2018; Raviglione & 

Getahun, 2015). 

A infeção primária pelo Mtb tem início após a inalação de gotículas com bacilos. A maior parte dos 

bacilos é, geralmente, retida pelos mecanismos físicos de defesa do sistema respiratório, mas as 

bactérias que conseguem contorná-los e atingir os alvéolos pulmonares, são rapidamente capturadas, 

o que constitui uma oportunidade para o sistema imunitário destruir as micobactérias e evitar a infeção 

(Raviglione, 2018; Raviglione & Getahun, 2015). Algumas semanas após a infeção, o sistema imune 

encontra-se ativado e pronto a reagir (macrófagos capazes de fagocitar e destruir bacilos). Pode 

ocorrer uma de três situações: a cura do processo infecioso com a morte de todos os bacilos; formação 

de uma barreira defensiva em torno do processo, mas com persistência de bacilos latentes no seu 

interior (que poderão ser reativados ao longo da vida, sendo possível e mais frequente a reativação 

nos dois anos seguintes à infeção); ou desenvolvimento de doença (propagação dos bacilos pelo 

pulmão: TBP; propagação dos bacilos pelas vias linfáticos: TB ganglionar intra ou extra-torácica; e/ou 

propagação dos bacilos pela corrente sanguínea: TB extra-pulmonar) (Raviglione, 2018; Raviglione & 

Getahun, 2015). 

A doença pós-primária, também referida como reativação ou TB secundária, é denominada TB do 

tipo adulto (Adult-Type), porque pode resultar de reativação endógena de TBIL distante ou infeção 

recente (reinfeção ou infeção primária) (Raviglione, 2018; Raviglione & Getahun, 2015). 

O risco de exposição ao Mtb está associado à frequência e duração do contacto com um caso de 

TBP bacilífero. A exposição está fortemente relacionada com o tempo despendido com indivíduos 

potencialmente infetados em espaços confinados ou mal ventilados; com instalações sobrelotadas 

devido a pobreza ou normas sociais de vida em conjunto, em grupos familiares alargados; condições 

de trabalho; outros hábitos e comportamentos sociais, como por exemplo consumo de drogas em 

comum. Também se associa um risco mais elevado de exposição à TB em áreas urbanas onde as 

pessoas vivem, deslocam-se e trabalham em condições de espaço limitado. A TB é mais prevalente em 

instituições residenciais, onde as instalações poderão estar sobrelotadas como prisões e estruturas 

residenciais para idosos (DGS, 2006). 

Quanto maior a prevalência da doença numa comunidade, maior a probabilidade de contacto com 

uma pessoa infetada e maior o risco de exposição a bacilos TB. O risco de infeção depende do número 
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de Mtb inaladas, da duração da exposição, da virulência dos bacilos e da resistência do sistema 

imunitário do indivíduo (DGS, 2006; PNT, 2020a). 

O indivíduo que mais provavelmente desenvolverá doença será aquele que, sendo mais suscetível 

(crianças com menos de 6 anos de idade, pessoas infetadas com VIH ou sob terapêutica 

imunossupressora e/ou sob corticoterapia prolongada em doses elevadas) se encontra mais exposto. 

Entre os fatores de risco para a diminuição da imunidade, contam-se a idade avançada, a desnutrição, 

o tabagismo, a diabetes, neoplasias, medicação imunossupressora, contudo a infeção pelo VIH é a 

principal responsável (PNT, 2018). 

Em termos absolutos, o fator de risco mais potente para a TB entre os indivíduos infetados é 

claramente a coinfecção pelo VIH, que suprime a imunidade celular. O risco de a TBIL proceder a uma 

doença ativa está diretamente relacionado com o grau de imunossupressão da pessoa. O resultado é 

essencialmente determinado pela interação entre a resposta do sistema imunitário do hospedeiro e a 

virulência bacteriana (Raviglione, 2018). 

Vários fatores influenciam a probabilidade de transmissão do Mtb, tais como: a quantidade e 

concentração de bacilos nas gotículas e no ar (maior em pequenos espaços não ventilados); a duração 

da exposição; a proximidade com o doente com TB; a virulência dos bacilos; a dimensão das partículas 

inaladas e de algumas caraterísticas do indivíduo infetante (se cumpre ou não tratamento, se se 

encontra ou não bacilífero, se apresenta uma forma extensa de TB, uma forma laríngea ou uma 

cavitação pulmonar e da intensidade da tosse) (Raviglione, 2018; Raviglione & Getahun, 2015). 

Na viragem para o século XXI, devido a prescrições inadequadas, deficiente qualidade dos 

medicamentos e fraca adesão por parte dos doentes, ao longo dos anos, desenvolveu-se a maior 

ameaça de sempre da TB, a Tuberculose Multirresistente (TBMR). A TBMR é uma forma de TB em que 

o bacilo é resistente a pelo menos dois dos medicamentos, considerados mais importantes para o seu 

tratamento: a Isoniazida (H) e a Rifampicina (R). 

1.4.1 Tuberculose Pulmonar 

A TB pode ser assintomática, donde se depreende que a ausência de sintomas não permite afastar 

a hipótese de estarmos perante uma TB em atividade. Quando a doença se torna sintomática, as 

alterações referidas pelo doente são devidas aos processos de destruição e inflamação do parênquima 

pulmonar (Raviglione, 2018). À medida que a doença progride e causa mais danos, a pessoa ficará 
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infeciosa e sentirá o agravamento dos sintomas. O desafio consiste em identificar as pessoas nas fases 

iniciais da doença, de modo a prevenir a transmissão (OE, 2008). 

Os sintomas de TB pulmonar e extrapulmonar podem diferir, mas há alguns que são comuns a 

ambas as formas e a presença de três ou mais sintomas durante três ou mais semanas aumenta a 

suspeita de TB (OE, 2008).  

No início do curso da doença, os sinais e os sintomas são muitas vezes inespecíficos e insidiosos, 

consistindo principalmente em febre vespertina, não costuma ultrapassar os 38˚C, ser precedida de 

arrepios ou calafrios e geralmente não incapacita o doente para uma atividade próxima do normal, 

suores noturnos, perda de peso, anorexia, mal-estar geral e fraqueza são outras das queixas referidas. 

No entanto, na maioria dos casos, a tosse acaba por se desenvolver, inicialmente é não produtiva e 

limitada à manhã e subsequentemente acompanhada pela produção de expetoração purulenta por 

período superior a 2-3 semanas, às vezes raiada de sangue. A expetoração hemoptoica e/ou 

hemoptises são sintomas mais comuns nas formas mais avançadas, sobretudo quando existem lesões 

cavitadas. A dor torácica pode ser outro sintoma presente, sendo as suas caraterísticas variáveis, desde 

dores localizadas ou não (OE, 2008; Raviglione, 2018; Raviglione & Getahun, 2015). Reforça-se a 

importância de todo o doente com TB extrapulmonar fazer exclusão de doença pulmonar (PNT, 2020a). 

1.4.2 Tuberculose Infeção Latente 

Define-se Tuberculose Infeção Latente (TBIL) como uma infeção por Mtb em que não existem 

sintomas ou sinais de doença. O sistema imunitário mantém as bactérias quiescentes, contendo a sua 

multiplicação, impedindo o desenvolvimento de lesões orgânicas com significado patológico. É 

entendida como um estado assintomático e não contagioso, no qual a resposta imunitária do 

hospedeiro limita a propagação da infeção, após a inalação de gotículas que transportam o bacilo Mtb 

produzidas por indivíduos com forma ativa de TBP (Raviglione, 2018). O período de incubação para a 

TBIL é 2-10 semanas desde a infeção até à lesão primária demonstrável ou à reação e positividade 

significativas do Teste de Sensibilidade à Tuberculina (TST) ou do IGRA (Raviglione & Getahun, 2015), 

contudo, encontram-se, em risco de desenvolver doença TB ativa e de se tornarem contagiosos, uma vez 

que o bacilo permanece viável. 

A TBIL carateriza-se por ser um estado de contenção da multiplicação do Mtb pelas defesas do 

hospedeiro, que impedem o desenvolvimento de lesões orgânicas com significado patológico, no qual 

existe uma resposta imunológica persistente à estimulação pelos antigénios da micobactéria, que se 
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encontra num estado quiescente/latente. Pode persistir por uma vida inteira, não sendo possível 

identificar aqueles com TBIL que irão progredir para a TB ativa, nem a velocidade com que se 

desenvolverá.  

A progressão da TBIL para doença ativa depende de diversos fatores, sendo que a depressão do 

estado imunitário do indivíduo contribui com o maior peso para essa reativação (Raviglione, 2018). Na 

evolução de TBIL para doença manifesta, os três fatores de risco mais importantes são a coinfecção com 

o VIH, a infeção recente com o Mtb e as lesões curadas de uma prévia TB nunca tratada. A rápida 

progressão clínica é mais comum entre as crianças e nos imunodeprimidos (Raviglione & Getahun, 2015). 

Estima-se que uma pessoa com TBIL tem um risco de até 10% de sofrer reativação da mesma ao longo 

da sua vida, ocorrendo a maioria dos casos nos primeiros 18 meses após a infeção inicial (Raviglione & 

Getahun, 2015). 

Através do Quadro 2, apresentamos uma síntese das principais diferenças entre TB e TBIL: 

Quadro 2. Diferenças entre Tuberculose e Tuberculose Infeção Latente  

TUBERCULOSE  TUBERCULOSE INFEÇÃO LATENTE  

Sintomas presentes: 
Tosse com duração de ≥ 2 semanas 
Dores no Tórax 
Expetoração Hemoptoica 
Perda de peso 
Suores noturnos 
Febre vespertina 
Astenia ou fadiga 
Perda de apetite 

Sem sintomas 

Normalmente sente-se doente Não se sente doente 

Contagiosa Não contagiosa 

Resultados de TST e IGRA possivelmente positivos sugestivos de TB infeção 

Possível: Radiografia do Tórax com alterações  
 Baciloscopias positivas/negativas 

Radiografia do Tórax sem alterações  
Baciloscopias negativas 

Tratamento de doença ativa de TB para cura Tratamento para TBIL para prevenir doença TB ativa 

Fonte: Retirado e adaptado de ICN 2015 (tradução livre) 

2. TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO 

A OMS assumiu, desde 1993, o combate à TB, encarando esta doença como uma séria ameaça à 

saúde pública mundial. As políticas de controlo da TB, lançadas pela mesma organização, através da 
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Estratégia “Directly Observed Therapy, Short-course”3 (DOTS), adotada em Portugal desde 1994, 

consistem em cinco medidas que encerram o princípio-chave de incrementar o uso de regimes de 

tratamento padronizados, dispensados num ambiente de apoio assistencial amigável e atrativo para o 

doente. A sigla escolhida foi uma decisão pensada, para enfatizar a necessidade de adotar o regime de 

tratamento anti-TB padronizado e de curta duração. 

A estratégia DOTS teve um impacto significativo na epidemia de TB, fortaleceu a capacidade de 

programas nacionais para diagnosticar e tratar casos de TBP bacilíferos, conseguiu-se uma redução no 

tempo de tratamento através de tratamento padronizado em regime de curta duração. Atualmente os 

procedimentos de tratamento da TB, adotados pelo Programa Nacional para a Tuberculose (PNT) 

baseiam-se nas recomendações atuais da OMS (PNT, 2020a; Ana Tavares et al., 2019). 

No tratamento padronizado, com supervisão e apoio aos doentes, pretende-se um tratamento 

medicamentoso padronizado para todos os casos, administrado em condições de gestão adequadas. 

O regime de tratamento anti-TB padronizado de 6 meses (conhecido como de primeira linha) numa 

fase inicial, tem a duração de 2 meses seguido por uma fase de continuação de 4 meses (PNT, 2020a). 

O tratamento medicamentoso sob Toma Observada Direta (TOD) na comunidade é o principal 

componente do tratamento utilizado para o controlo da TB. A importância de garantir o fornecimento 

contínuo de medicamentos foi plenamente reconhecida.  

A estratégia introduziu o registo de casos e a comunicação como elemento essencial para avaliar 

toda a intervenção. O compromisso do governo é condição clara para tornar a estratégia eficaz 

(Matteelli et al., 2018). 

Em Portugal a TB continua a representar um importante problema de Saúde Pública (DGS, 1995) 

e a Enfermagem tem o dever de ser uma parte ativa da resposta a este desafio. A estratégia do 

Tratamento Diretamente Observado (TDO) da TB e o regime em Toma Observada Direta (TOD) têm 

uma importância significativa na resposta a esta problemática na atualidade. O controlo da TB é visto 

como a estratégia voltada para tornar, rapidamente, os casos infeciosos em não infeciosos, a fim de 

quebrar a cadeia de transmissão. 

O TDO precoce e padronizado em regime de TOD é um dos múltiplos aspetos da DOTS e constitui 

uma estratégia significativa na resposta à problemática da TB na atualidade. É um dos seus pilares para 

incentivar a adesão terapêutica, reduzir o abandono do tratamento e diminuir a resistência aos 

medicamentos anti-TB, mas representa muito mais do que a simples administração observada de 

 
3 Tradução livre do inglês – Tratamento Diretamente Observado de curta duração. Optou-se pela palavra 

Tratamento em vez de Terapia. 
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terapêutica. São passos fundamentais no controlo desta doença em Portugal e em todo o mundo, de 

forma a maximizar o sucesso do tratamento. 

De acordo com o International Council of Nurses (ICN), (2015) o papel do enfermeiro surge como 

essencial, estruturante, conciliador e articula as diversas vertentes da estratégia DOTS no reforço de 

cada um dos seus componentes. O enfermeiro é o elemento privilegiado, com maior proximidade à 

pessoa/família, bem como das organizações de saúde, para garantir a implementação da estratégia 

otimizada na sua plenitude e abrangência. A estratégia DOTS é constituída por cinco componentes 

essenciais (WHO, 2003, p. 17): 

1. Compromisso político sustentado de forma a aumentar os recursos humanos e financeiros e 

fazer do controlo da TB uma prioridade do sistema de saúde com cobertura nacional; A OMS aconselha 

que, a nível nacional, os governos desenvolvam e garantam recursos suficientes para manter um PNT 

integrado nos serviços de saúde existentes. Os enfermeiros, devido à sua formação profissional e ao 

trabalho desenvolvido em parceria com a comunidade e com as pessoas com TB são agentes 

facilitadores da implementação desse programa (ICN, 2015; OE, 2008). 

2. Acesso assegurado ao dispositivo laboratorial para microscopia da expetoração, de qualidade 

controlada para deteção e confirmação de casos entre os indivíduos que se apresentem, ou que são 

detetados em rastreio, com sintomas de TB. Para o controlo eficaz da TB é necessário reduzir o foco de 

contágio na comunidade, encontrando e tratando os casos infeciosos. Os enfermeiros têm um papel 

determinante neste ponto da estratégia DOTS, pois são os responsáveis pelo aconselhamento à pessoa 

doente garantindo a acessibilidade na entrega de produtos para análise, e colaboram na identificação 

dos casos com risco de saúde pública (ICN, 2015; OE, 2008). 

3. Terapêutica anti-TB estandardizada em regimes de curta duração para todos os casos, sob 

condições de gestão adequadas, incluindo a TOD, o que implica serviços de tratamento tecnicamente 

sólidos e com suporte social. O tratamento da TB deve centrar-se na pessoa doente e o enfermeiro é 

o profissional que melhor o poderá garantir, sendo imprescindível a monitorização e acompanhamento 

individualizado de cada pessoa/família ao longo de todo o tempo de tratamento, pois, só assim se pode 

garantir a adesão ao regime terapêutico (ICN, 2015; OE, 2008). 

A implementação do TDO pelos enfermeiros é uma estratégia de adesão, mas representa muito 

mais de que a administração observada de terapêutica, uma vez que integra a vigilância, prevenção e 

tratamento dos efeitos secundários. 

4. Fornecimento ininterrupto de medicamentos de qualidade garantida com sistemas de 

aquisição e distribuição fiáveis, dado ser imperativo que a pessoa com TB complete o tratamento de 
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forma contínua para prevenir a resistência aos medicamentos. O enfermeiro, pelo domínio e 

conhecimento dos contextos das pessoas com TB, agiliza a gestão eficaz da medicação com garantias 

no acesso e distribuição. 

5. Sistema de registo e análise de dados permitindo avaliar os resultados do tratamento em todos 

os doentes, assim como o desempenho do Programa (PNT), sendo esta a base para sistematicamente 

se monitorizar o programa e se corrigirem os problemas identificados (WHO, 2003, p. 17). 

O enfermeiro, enquanto elemento da equipa de saúde e integrado numa USF/UCSP, e pela sua 

proximidade com a pessoa/família, é quem melhor poderá ajudar à operacionalização da estratégia 

DOTS. Para isso necessitam de estar devidamente atualizados sobre o diagnóstico, tratamento e 

prevenção das diversas formas de TB.  

Pela proximidade e transversalidade da sua atuação, os enfermeiros encontram-se numa posição 

única para identificar as necessidades da pessoa com TB, diagnosticar, prescrever e implementar as 

intervenções de enfermagem. O enfermeiro confere eficácia a diferentes medidas de controlo da TB 

por si prescritas, para além de assegurar a administração da terapêutica prescrita pelo médico, é o 

mediador do regime terapêutico e por isso mesmo tem potencial para contribuir para o sucesso 

terapêutico. 

Estudos científicos recentes, nacionais e internacionais, recomendam o acompanhamento 

contínuo do doente com TB, com supervisão do tratamento por um enfermeiro, visando melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde, fortalecer a adesão ao regime medicamentoso e prevenir o 

surgimento de bactérias resistentes aos medicamentos anti-TB (Alipanah et al., 2018; ICN, 2015). 

Contudo, há pesquisas que mostram que as dificuldades para a operacionalização do TDO 

comprometem o alcance de impactos positivos relacionados aos índices de cura e abandono de 

tratamento e recomendam atenção às especificidades locais e regionais, uma vez que a 

operacionalização do TDO se apresenta heterogénea em diferentes espaços geográficos onde se 

desenvolve (Alipanah et al., 2018), inclusive em território nacional. 

Os CDP, integrados na rede dos Cuidados de Saúde Primários, são responsáveis pelo diagnóstico e 

tratamento dos casos de TB e TBIL, assim como pela boa gestão do programa de TB, baseada na 

responsabilização e na supervisão dos profissionais de saúde.  

No atual panorama de luta contra a TB, visamos a articulação entre os CDP e as Unidade de Saúde 

Familiar (USF)/Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), com o objetivo de expandir a 

estratégia do TDO e do regime TOD da medicação aos utentes com TB, inscritos nessas unidades. 
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Na implementação das operações-chave da estratégia DOTS, o papel do enfermeiro do CDP torna-

se evidente, nomeadamente ao estabelecer um sistema de registo e análise de dados que permita um 

estudo dos resultados do tratamento; planear e iniciar um programa de formação de enfermeiros; 

organizar o tratamento do doente com TB ou TBIL nas USF/UCSP, onde é dada prioridade ao TDO; 

assegurar um fornecimento regular dos medicamentos e material de diagnóstico; desenhar e 

implementar um plano de supervisão. 

Por conseguinte, a resolução de barreiras ao nível do prestador de cuidados e do utente será 

necessária para reforçar a sequência de cuidados e garantir benefícios individuais e para a Saúde 

Pública. A adesão terapêutica é o pilar para o sucesso do tratamento da TB e o controlo da doença é 

implementado através de tratamentos padronizados, em regime de TOD de forma a maximizar o 

sucesso do tratamento e a evitar a multirresistência. 

O abandono do tratamento por parte dos doentes constitui um desafio antigo para os profissionais 

que trabalham no controlo desta doença, o qual só se reduz com o êxito na obtenção da adesão do 

doente. Os casos de desistência, abandono, interrupções da toma da medicação, favorecem o 

aparecimento de mutações do bacilo que se tornam resistentes aos fármacos, causando um emergente 

problema na atualidade que é a TB resistente, multirresistente e extensivamente resistente. 

A implementação da estratégia DOTS na gestão do tratamento da TB implica benefícios 

inquestionáveis, no entanto, muito embora a TB seja curável, existe ainda um impacto significativo 

sobre a qualidade de vida da pessoa doente. A OMS, recomenda que, dependendo das condições 

locais, a TOD possa ser realizada nas instalações de saúde, no trabalho, na comunidade ou em casa da 

pessoa com TB, da forma que melhor seja aceite pelo doente e que facilite a adesão (WHO, 2020b). 

2.1 Tratamento Medicamentoso 

A combinação de medicamentos que vão sendo doseadas ao longo do tempo consoante a 

progressão do doente, são progressos recentes no tratamento da TB (PNT, 2020a). Este é direcionado 

para a forma como a doença se apresenta: TB ativa ou TBIL.  

Os objetivos do tratamento da TB ativa são “curar o doente com TB; prevenir a morte por TB ativa 

ou os seus efeitos tardios; prevenir recidivas de TB; prevenir a transmissão de TB a outros indivíduos; 

prevenir o desenvolvimento de resistência adquirida às drogas” (DGS, 2006, p. 27; Nahid et al., 2016, 

p. e160). Os objetivos do tratamento da TBIL são prevenir o desencadear da doença ativa. 
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A OMS e o European Union Standards for Tuberculosis Care emitiram linhas orientadoras sobre a 

padronização dos tratamentos. Estas orientações enfatizam os tratamentos de curta duração, bem 

como as combinações de medicamentos de dose fixa para promover a sua adesão e reduzir o risco de 

desenvolvimento de resistências aos medicamentos, assim como  a gratuidade no seu fornecimento a 

todos os doentes (DGS, 2006; Migliori et al., 2018; PNT, 2020a). 

A recomendação atual da OMS e do ECDC, European Union Standards for Tuberculosis Care é que 

todas pessoas com TB cumpram pelo menos seis meses de tratamento, para que fiquem totalmente 

curadas da doença. No caso de multirresistência pode atingir até 20 meses de tratamento (Migliori et 

al., 2018).  

A gratuitidade do tratamento tem sido um dado importante e fundamental para assegurar o 

diagnóstico e o tratamento completo. Em Portugal, o tratamento da pessoa com TB é inteiramente 

gratuito para nativos e para estrangeiros, inclusive imigrantes que não sejam titulares de autorização 

de residência ou que se encontrem em situação não documentada. De acordo com a OMS, a 

manutenção da gratuitidade extensa a todas as ações da luta contra a TB é um fator determinante, não 

somente aquando da terapêutica, mas também, aquando da prevenção, vigilância de contactos e dos 

doentes antigos, bem como no diagnóstico (PNT, 2020a).  

Os princípios do tratamento da TB são “Terapêutica combinada; Duração mínima de 6 meses (182 

tomas); Toma única diária em regime de Toma Observada Direta” (Antunes et al., 2016, p. 6) e com 

atitudes imediatas perante qualquer falta ao tratamento (Duarte et al., 2010; ICN, 2015). 

A definição de tratamento completo baseia-se “no número total de doses administradas e não 

unicamente na duração da terapêutica. Por exemplo, um regime de 6 meses deve consistir num 

mínimo de 182 doses” (Duarte et al., 2010, p. 562). 

Se tratada corretamente, a TB causada por bactérias suscetíveis aos medicamentos é curável na 

grande maioria dos casos. Se não tratada, a doença pode ser fatal dentro de 5 anos, em 50-65% dos 

casos (Raviglione, 2018). 

As doses de medicamentos anti-TB utilizadas devem estar em conformidade com as 

recomendações internacionais (Migliori et al., 2018). O tratamento padrão recomendado pela OMS 

para tratar a TB não resistente, para praticamente todas as formas de TB, consiste em quatro 

medicamentos considerados de primeira linha, administrados por via oral e totalmente gratuitos (DGS, 

2006; PNT, 2020a), nomeadamente Isoniazida (H), Rifampina (R), Pirazinamida (Z) e Etambutol (E) 

(Duarte et al., 2010; Migliori et al., 2018; Raviglione, 2018). 
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O regime de escolha consiste numa fase inicial (intensiva) de 2 meses de H, R, Z e E, que 

corresponde a 56 tomas em regime de TOD, cujo objetivo é a morte rápida dos bacilos e melhoria dos 

sintomas, e geralmente o doente torna-se não infecioso. A fase de continuação de 4 meses de H e R, 

que corresponde a 126 tomas em regime de TOD, cujo objetivo é a esterilização das lesões com 

eliminação dos bacilos residuais, prevenindo as recidivas, em que a R irá matar os bacilos dormentes 

residuais e a H destrói os mutantes resistentes à R que iniciem a replicação. A introdução da R, o mais 

potente dos medicamentos contra a TB, revolucionou a tratamento, permitindo reduzir a sua duração 

para 6 meses. Este regime pode curar a TB em mais de 90% dos utentes (Matteelli et al., 2018; PNT, 

2020a; Raviglione, 2018). 

Assim, para que se passe da fase inicial do tratamento para a fase de continuação, devem estar 

presentes alguns critérios, como ter realizado as 56 tomas de medicação, apresente culturas negativas 

e o TSA demonstre sensibilidade aos antibacilares de 1ª linha (Duarte et al., 2010). A fase de 

continuação do tratamento poderá ser superior a 4 meses, variando consoante a localização da TB, a 

evolução clínica do doente, a adesão ao tratamento, a resistência a fármacos, podendo o tratamento 

ter a duração até dois anos (Duarte et al., 2010; PNT, 2020a). 

Estas drogas são bem absorvidas após a administração oral e são de eliminação quase completa 

dentro das 24 horas. Com exceção do (E), estes medicamentos são recomendados com base na sua 

atividade bactericida (ou seja, a sua capacidade de reduzir rapidamente o número de organismos viáveis 

e tornar os doentes não infeciosos). Além disso, todos os quatro medicamentos são recomendados pela 

sua atividade esterilizadora (ou seja, a sua capacidade de matar todos os bacilos e, assim, esterilizar os 

tecidos afetados, medido em termos da capacidade de prevenir recaídas) e a sua baixa taxa de indução 

da resistência medicamentosa por seleção de bacilos mutantes (Raviglione, 2018). 

A decisão terapêutica face a interrupções ou abandonos ao tratamento deve ser médica e baseada 

no resultado das baciloscopias, no tempo de abandono e no tempo de tratamento já efetuado. Sempre 

que os exames diretos ou culturais da expetoração, realizados à data da reintrodução da terapêutica 

anti-TB, forem positivos, o esquema terapêutico deve ser reiniciado por indicação médica, 

independentemente de qualquer outro fator, sendo que nessa altura deve ser repetido teste de 

suscetibilidade aos antibacilares. A decisão é sempre médica e de acordo com a situação, se abandonou 

durante a fase inicial do tratamento (primeiros 2 meses), e se faltou menos de 14 dias, prossegue 

tratamento (completando o número de doses predefinidas), se faltou mais de 14 dias reinicia o 

tratamento. Se abandonou durante a fase de manutenção e se faltou mais de 80% das tomas previstas 

deve-se ponderar terminar tratamento se as baciloscopias na fase inicial da apresentação do quadro 



 
 

 
mar-22 | Página 43 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

eram negativas, caso contrário prossegue tratamento. Se fez menos de 80% das tomas previstas, se 

interrompeu mais de 3 meses, reinicia tratamento se for menos de 3 meses de interrupção prossegue 

o tratamento (completando o número de doses predefinidas) (Duarte et al., 2010; PNT, 2020a). O 

enfermeiro deve estar em estreita colaboração com o médico do CDP e enfermeiro Gestor da TOD. 

Todos os medicamentos anti-TB têm efeitos adversos, os enfermeiros devem conhecê-los bem, de 

modo a identificá-los e a agir prontamente. Perante a ocorrência de efeitos adversos deve-se confirmar 

a dose dos fármacos utilizados, excluir outras causas para os sinais e sintomas apresentados pelo 

doente, estimar a gravidade dos efeitos adversos, suspender o fármaco responsável, falar com o 

médico prescritor da medicação e eventualmente reintroduzir os fármacos, de acordo com a indicação 

médica, de forma gradual, perante a resolução do quadro (Duarte et al., 2010; PNT, 2020a). 

O tratamento da TBIL é um progresso na abordagem da TB, permitindo evitar casos de doença no 

futuro e, consequente, transmissão da doença. Deve ser prontamente iniciado se esta for identificada 

por TST e/ou IGRA e a doença TB ativa for excluída (Migliori et al., 2018; PNT, 2020a). Estudos efetuados 

têm mostrado uma boa eficácia da Isoniazida (H) na prevenção da infeção ou da doença, isto deve-se 

ao seu poder bactericida. Se aliarmos a essa característica um baixo custo e uma baixa incidência de 

efeitos secundários, facilmente se compreenderá que tenha sido desde longa data preconizada na 

prevenção desta doença. No entanto, a dificuldade na adesão a tratamentos longos e, por outro lado, 

o aparecimento de casos de bacilos resistentes à H, tem levado a tentativas de estabelecer 

quimioprofilaxia com associações de medicamentos anti-TB a fazer durante um período mais curto, 

por vezes com a desvantagem de serem mais caros e eventualmente causarem mais reações acessórias 

adversas (Duarte et al, 2010). 

É fundamental garantir que os doentes diagnosticados se curem. Por paradoxal que pareça, isso 

nem sempre acontece, umas vezes por culpa do doente, outras por deficiência dos serviços de saúde 

que não os motivam ou não exercem apertado controlo durante o acompanhamento do tratamento 

medicamentoso (Duarte et al., 2010; ICN, 2015). 

Os doentes têm dificuldades em seguir tratamentos tão prolongados, especialmente depois de se 

começam a sentir melhor e quando voltam a trabalhar. O impacto económico que a TB causa na pessoa 

e na sua família é importante, devido ao absentismo laboral, as horas de trabalho perdidas e a 

diminuição da produtividade, pelo fato de a pessoa não poder trabalhar com todo o seu potencial 

humano. O abandono do tratamento para TB antes do tempo certo (não conclusão do tratamento) 

pode levar o doente a ter recaídas e até a morrer e também pode trazer consequências graves para a 
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saúde pública, como por exemplo aumentar a transmissão da TB e levar ao surgimento de bactérias 

resistentes aos antibióticos (Duarte et al., 2010; Raviglione, 2018). 

De acordo com o Raviglione (2018) e Duarte (2010), para o sucesso da terapêutica deverá ser 

cumprido integralmente o plano terapêutico, essencialmente na fase inicial e de ataque. Deve ser 

mantido um registo escrito ou eletrónico de todos os medicamentos administrados, a monitorização 

do tratamento (incluindo a resposta bacteriológica), as reações adversas e os resultados do tratamento 

para todos os utentes (Migliori et al., 2018). 

Todos os medicamentos anti-TB têm efeitos adversos e de acordo com Duarte (2010), o enfermeiro 

deve conhecê-los bem, de modo a identificá-los e a agir prontamente. Os efeitos colaterais indesejáveis 

mais frequentes causados pela medicação são náuseas, vómitos e dores abdominais (PNT, 2020a; 

Raviglione, 2018). Perante a ocorrência de efeitos adversos, o enfermeiro deve confirmar a dose dos 

medicamentos utilizados; excluir outras causas para os sinais e sintomas apresentados pelo doente; 

estimar gravidade dos efeitos adversos; suspender o/os fármaco(s) responsáveis; comunicar ao médico 

prescritor e eventualmente reintroduzir os medicamentos de forma gradual perante a resolução do 

quadro e supervisão médica (DGS, 2016a; PNT, 2020a). 

Idealmente, a TBP deve ser tratada em regime de ambulatório. No entanto, existem algumas 

situações em que o internamento destes doentes é necessário como por exemplo naqueles em que 

não existam condições familiares/sociais que permitam o cumprimento do plano terapêutico em 

regime de ambulatório e da etiqueta respiratória numa fase bacilífera. 

2.2 Toma Observada Direta 

O TDO é um dos pilares da estratégia DOTS, recomendada internacionalmente, que atua como um 

importante instrumento para diminuir a resistência aos medicamentos, incentivar a adesão terapêutica 

e reduzir o abandono do tratamento (ICN, 2015). No atual panorama do combate à TB, o abandono do 

tratamento permanece como um dos principais desafios para o sistema de saúde (ICN, 2015; WHO, 2006). 

A OMS no âmbito da estratégia DOTS, recomenda que a toma de medicação, no tratamento de 

doentes com TB ativa, seja supervisionada por um profissional de saúde, por observação direta (WHO, 

2006), garantindo-se que o doente receba o tratamento certo, nas doses e nos intervalos certos (DGS, 

2016). A TB exige pelo menos 6 meses de tratamento, podendo atingir, no caso de TBMR, até 20 meses. 
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Se o tratamento for incompleto, os pacientes podem não ficar curados e podem desenvolver 

resistência aos antibióticos anti-TB e até morrer.  

A administração da medicação deve ser numa toma única, diária, preferencialmente em jejum, em 

regime de TOD. O recurso a esquemas diários é facilitador, não só para a pessoa, no cumprimento do 

regime terapêutico, como simplifica a supervisão das tomas por parte dos enfermeiros, tornando mais 

fácil a vigilância e a celeridade das atitudes para resolver as irregularidades (Ordem dos Enfermeiros 

[OE], 2013). 

O tratamento é centrado na pessoa facilitando a acessibilidade ao mesmo, como a escolha do local, 

a hora mais conveniente e o mais próximo possível da sua residência (ou do seu local de trabalho). O 

enfermeiro responsável pela TOD deve escolher um local ventilado e com privacidade, observar a toma 

e deglutição da terapêutica, registar a TOD e possíveis efeitos secundários, encorajar a pessoa a continuar 

o tratamento, clarificar e esclarecer dúvidas quanto à doença e ao tratamento, certificar-se da realização 

dos exames de expetoração de controlo, garantir que se encontram atualizados os contactos do doente 

e dos contatos próximos e se necessário encaminhar a pessoa para o serviço social (OE, 2013a). 

O tratamento supervisionado ou TOD é uma estratégia específica, que procura garantir que os 

doentes com TB tomam todos os antibióticos anti-TB de que precisam e para melhorar a adesão dos 

doentes ao tratamento da TB. A observação direta só pode ser utilizada em tratamentos de toma única 

ou se a pessoa estiver internada (ICN, 2015; Migliori et al., 2018). 

Deve ser considerada a flexibilidade das equipas no acompanhamento da TOD do doente. Esta 

pode ser realizada por várias pessoas (enfermeiro ou pessoa convivente ou significativa do utente e 

aceite pelo enfermeiro). A supervisão pode ocorrer em diversos locais (nas unidades de saúde, em 

ambulatório, na casa do doente feita por equipes de saúde, na casa do doente feita por convivente 

significativo do doente). Quem supervisiona essa toma (uma pessoa aprovada pelo doente e pelo 

enfermeiro) observa a toma de cada comprimido e anota num registo que é entregue no CDP ao 

enfermeiro gestor (ICN, 2015). 

A TOD da medicação é essencial para o sucesso do tratamento destes doentes,  

“(…) deve realizar-se uma vez por dia, em todos os serviços ou unidades de saúde ou em 
outras instituições da comunidade e o enfermeiro que administra o tratamento tem a 
responsabilidade de estabelecer uma comunicação permanente e contínua com o doente e 
mantê-lo motivado até à cura, evitando que abandone o tratamento” (DGS, 2016, p. 8)  

deste modo, a TOD permite a confirmação do rigoroso cumprimento da medicação, avaliando também 

os efeitos secundários da mesma. Na prática, significa que existe um observador do tratamento, aceite 

pelo doente, que o auxilia na gestão da sua medicação (DGS, 2016). 
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Enquanto prestadores de cuidados de saúde, em quem as pessoas confiam, os enfermeiros 

encontram-se numa posição única para avaliar, diagnosticar, intervir e avaliar resultados nas questões 

relacionadas com a adesão. É o enfermeiro que, de acordo com o seu papel na equipa de saúde, 

desenvolve, com os utentes, planos de gestão de regime terapêutico que, frequentemente, envolvem 

orientações de diferentes profissionais, terapêutica medicamentosa, modificações no estilo de vida e 

acompanhamentos que podem ser difíceis para a pessoa e a sua família. Decorrente da identificação que 

o enfermeiro faz quanto às dificuldades e constrangimentos, cabe-lhe planear os cuidados/intervenções 

com o doente e família para melhorar a adesão, ajudando a integrar os diferentes aspetos do regime 

terapêutico e constituindo-o como parceiro e recurso (ICN & OE, 2009; ICN, 2015; OE, 2008). 

O enfermeiro confere eficácia às medidas de controlo da TB, na situação concreta da TOD através, 

não só, de assegurar a administração da terapêutica prescrita, mas também da identificação das 

necessidades e diagnóstico de situação, prescrição de intervenções, implementação e avaliação de 

enfermagem. Estas medidas têm de ser flexíveis e basear-se não só nas necessidades da pessoa, mas 

também da respetiva família e comunidade (ICN & OE, 2009; ICN, 2015; OE, 2008), princípios desde 

sempre defendidos pela principal estrutura mundial de controlo à TB, a OMS. 

“Os objetivos da TOD são os seguintes:  
Melhorar a prestação de cuidados ao doente através de um acolhimento humanizado; 
Garantir a adesão ao tratamento; 
Aumentar a percentagem de doentes curados; 
Reduzir a taxa de abandono; 
Interromper a cadeia de transmissão da doença; 
Evitar o aparecimento de bacilos multirresistentes; 
Reduzir a mortalidade; 
Reduzir o sofrimento humano, uma vez que se trata de uma doença infeciosa com custos 
sociais elevados; 
Educar para a saúde, de forma individualizada para orientar e corresponsabilizar o indivíduo, 
a família e a comunidade nas ações de saúde” (DGS, 2016, p. 8). 

O tratamento da TB é longo, existindo o risco de não adesão ao tratamento prescrito. A adesão 

assume assim, especial importância porque a TB é quase sempre curável, se os doentes aderirem ao 

regime de tratamento (DGS, 2016). 

“As vantagens da TOD incluem: 
A confirmação de que o doente é apoiado para concluir com êxito a terapêutica instituída; 
A identificação precoce de efeitos adversos aos medicamentos; 
A garantia de proximidade e de acompanhado por profissionais capazes de identificar 
precocemente/informar sobre os efeitos secundários da terapêutica; 
A estimulação do doente para manter uma vigilância de saúde regular a adequada; 
O desenvolvimento de uma relação de confiança entre o doente e o enfermeiro reduzindo 
a possibilidade de surgirem dúvidas/medos sobre a TB e o seu tratamento; 
O estabelecimento de uma relação de confiança para que o doente esclareça as suas 
dúvidas; 
A redução da possibilidade da TB se tornar resistente à medicação” (DGS, 2016, p. 9). 
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Neste contexto destaca-se o papel do enfermeiro gestor da TOD que corresponde a  

“uma figura que acompanha o doente, de forma personalizada, ao longo de um continuum de 
cuidados até ao fim do tratamento. Sugere-se que este enfermeiro: Faça parte da equipa da 
consulta TB (CDP ou outra unidade); se articule de uma forma estreita com todos os 
profissionais de saúde relevantes neste processo; disponha de uma formação específica sobre 
TB, uma vez que a figura do enfermeiro gestor da TOD requer um conjunto de competências 
técnicas, comportamentais e científicas específicas, para o adequado desempenho das suas 
funções” (DGS, 2016, p. 11). 

O conceito de enfermeiro diretamente responsável pela TOD, corresponde  

“ao enfermeiro que administra a TOD (…) pode eventualmente ser o próprio gestor da TOD ou 
outro enfermeiro da equipa da consulta TB. Nestes dois casos, a TOD está centralizada no CDP.  
Quando a TOD está descentralizada, qualquer enfermeiro, (…) poderá assumir este papel, 
desde que seja detentor da formação específica adequada no âmbito da TB e da TOD e esteja 
em articulação contínua com o enfermeiro gestor da TOD” (DGS, 2016, p. 11).  

O enfermeiro gestor da TOD  

“Avalia a adesão do doente à TOD, tendo em conta os fatores que afetam a adesão ao 
tratamento da TB e define as intervenções para melhorar a adesão e implementa o plano de 
tratamento. O plano de tratamento detalha o regime terapêutico instituído ao doente, 
incluindo a monitorização periódica das reações adversas e os cuidados de acompanhamento 
para cada doente; 
(…) Articula-se com o enfermeiro que vai realizar a supervisão da TOD; 
Fornece a medicação do doente e cópia da prescrição médica ao colega que vai realizar a 
supervisão da TOD; 
Em caso de falta ou abandono ao tratamento, em conjunto com a equipa, implementa o plano 
de intervenção para melhorar a adesão” (DGS, 2016, p. 13). 

O enfermeiro responsável pela administração da TOD  

“verifica se a medicação está correta; (..) assiste o doente a tomar a medicação; (…) regista a 
toma da medicação; (…) verifica se há efeitos adversos e intervém de acordo com a situação; 
articula-se com o enfermeiro gestor da TOD sempre que necessário” (DGS, 2016, p. 14). 

Neste processo, é importante que a pessoa com TB compreenda que a adesão ao tratamento é 

crucial para alcançar a cura e evitar a transmissão da TB a outras pessoas. De acordo com a carta de 

direitos e deveres dos doentes, este deve “assumir-se como um parceiro ativo no tratamento da sua 

doença” (DGS, 2016, p. 14). 

2.3 Adesão ao Regime Terapêutico 

A adesão é definida, em geral, como sendo “a medida em que o comportamento de uma pessoa 

tomar a medicação, seguir uma dieta e/ou executar alterações ao estilo de vida, corresponde às 

recomendações acordadas de um prestador de cuidados de saúde” (ICN & OE, 2009, p. 31). 
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A prática holística da Enfermagem inclui:  

“avaliar o risco de não adesão (incluindo aspetos físicos, mentais, comportamentais, 
socioculturais, ambientais e espirituais); identificar os diagnósticos e motivos para a não 
adesão; proporcionar intervenções apropriadas, adaptadas para o doente, com base na 

avaliação; avaliar a adesão ao tratamento” (ICN & OE, 2009, p. 10). 

A TOD requer muitos recursos e traz implicações económicas para os doentes. Embora a TB seja 

curável, ainda existe um impacto significativo do tratamento sobre a qualidade de vida da pessoa 

doente. Uma melhor adesão está relacionada com a segurança do doente, traduz-se em melhores 

resultados de saúde e diminui os custos com os cuidados de saúde. Para melhorar a adesão, têm de se 

combinar várias estratégias educativas e comportamentais (ICN, 2015). 

A adesão é influenciada por vários fatores, alguns estão relacionados com o doente e com a 

medicação, enquanto outros estão relacionados com os profissionais de saúde. Estes incluem:  

“baixo estatuto socioeconómico; analfabetismo e baixo nível educacional; desemprego; 
distância dos centros de tratamento; custo elevado do transporte (…); as características da 
doença; fatores relacionados com a terapêutica: complexidade e duração do tratamento, 
efeitos secundários; crenças culturais acerca da doença e do tratamento” (ICN & OE, 2009, 
p. 33).  

Dada esta interação complexa de fatores a afetar a adesão, a pessoa com TB precisa de ser apoiada 

e não culpabilizada. A adesão a regimes terapêuticos de longa duração é um fenómeno dinâmico e 

multidimensional determinado, tal como a saúde em geral, por cinco grupos de fatores com influência 

variável, que interagem entre si (ICN & OE, 2009), nomeadamente: 

▪ Fatores sociais, económicos e culturais: o analfabetismo, o desemprego, os apoios sociais 

disponíveis, as condições habitacionais, o preço dos transportes e a distância dos centros de saúde, 

têm influência negativa no comportamento de adesão.  

▪ Fatores relacionados com o sistema de saúde, os serviços e os profissionais de saúde, como por 

exemplo fraca capacidade de educar os doentes e assegurar o acompanhamento; os serviços de 

saúde com horários desadequados às necessidades, com pouca oferta de consultas e outros 

serviços; profissionais de saúde sobrecarregados de trabalho, sem incentivos e sem feed-back do 

seu desempenho, sem formação e treino específicos na gestão de doenças crónicas e em adesão 

ao regime terapêutico, que não dispensem a devida atenção à relação que estabelecem com a 

pessoa, são fatores que dificultam a adesão. 

▪ Fatores relacionados com a doença, nomeadamente a gravidade dos sintomas e a incapacidade 

que provoca aos vários níveis: físico, psicológico, social e profissional. O seu impacto, na vida da 

pessoa, depende do grau de risco que ela lhe atribui e vai condicionar a prioridade e importância 
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atribuídas à adesão. Outras doenças concomitantes como a depressão ou o consumo de 

substâncias, ilícitas ou não, também podem afetar o comportamento de adesão. 

▪ Fatores relacionados com o tratamento, como a complexidade, a duração e a realização de 

alterações frequentes ao mesmo, bem como a ausência imediata de melhoria dos sintomas e os 

efeitos secundários da medicação, diminuem a adesão. 

▪ Fatores relacionados com a pessoa doente, os seus recursos psicológicos, conhecimentos, as suas 

atitudes, crenças, perceções e expetativas, influenciam o comportamento de adesão.  

É muito importante educar os doentes acerca das suas doenças, benefícios do tratamento e 

complicações associadas à não-adesão. A educação é necessária para a autogestão, uma vez que a 

maioria dos cuidados prestados exigem que os doentes estejam envolvidos no seu próprio autocuidado. 

No Quadro 3 são apresentadas, de forma resumida, as causas de tratamento inadequado: 

Quadro 3. Causas de Tratamento Inadequado da TB 

Fonte: Retirado e adaptado de ICN, 2015 (Tradução livre) 

A gestão ineficaz da TB resulta frequentemente de uma escassez de pessoal devidamente 

formado, fraca capacidade ao nível da gestão e/ou recursos inadequados para a manutenção do 

tratamento. Se estiverem adequadamente informados e mobilizados, os enfermeiros podem 

influenciar de forma positiva a prevenção da doença e a gestão no caso da TB, sobretudo devido ao 

seu envolvimento próximo com os doentes. 

Perante a situação de doença, a pessoa é confrontada com inúmeros desafios que por si só, exigem 

uma grande capacidade de adaptação, de mobilização de determinados recursos (coping), e a 

capacidade de autocuidado e autogestão, que corresponde à adesão do regime terapêutico. A adesão 

ao tratamento é um fenómeno pluridimensional, implica essencialmente um papel ativo da pessoa e 

do enfermeiro em seguir um plano e implementar o regime terapêutico. Uma vez que a adesão ao 

CAUSAS DE TRATAMENTO INADEQUADO DA TB 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 
REGIMES INADEQUADOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE: 
OFERTA /QUALIDADE INADEQUADA 

UTENTES: 
INGESTÃO INADEQUADA DE 

MEDICAMENTOS 

▪ Diretrizes inadequadas 
▪ Incumprimento das diretrizes 
▪ Ausência de orientações 
▪ Inexperiência 
▪ Sem monitorização do tratamento 
▪ Programas de controlo de TB mal-

organizados ou financiados 

▪ Má qualidade 
▪ Indisponibilidade de certos fármacos 

(stock ou perturbações de entrega) 
▪ Más condições de armazenamento 
▪ Dose ou combinação errada 

▪ Fraca/não adesão à TOD 
▪ Falta de informação 
▪ Falta de dinheiro 
▪ Falta de transporte 
▪ Efeitos adversos 
▪ Barreiras sociais/estigma 
▪ Má absorção 
▪ Distúrbio de dependência de substância 
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tratamento é influenciada por diversos fatores, a atividade dos enfermeiros no combate à TB, com 

base nos elementos da estratégia DOTS são destacados no Quadro 4 que apresentamos de seguida: 

Quadro 4. Fatores que afetam e intervenções que melhoram a adesão da pessoa com TB ao tratamento 

TUBERCULOSE  FATORES QUE AFETAM A ADESÃO  INTERVENÇÕES QUE MELHORAM A ADESÃO 

Fatores sociais / 
económicos  

(-) Falta de rede de apoio social eficaz e 
circunstâncias de vida instáveis; cultura e 
crenças sobre a doença e tratamento; estigma; 
etnia, género e idade; custo de transportes 
(deslocações).  

Avaliação das necessidades sociais, de apoio, 
alojamento, alimentação, e as medidas legais; 
proporcione transporte para locais de tratamento; 
providenciar assistência pelos pares; mobilização 
de organizações de base comunitária; otimizar a 
cooperação entre os serviços; educação da 
comunidade e fornecedores para reduzir estigma; 
apoio familiar e comunitário 

Sistema de 
saúde / fatores 
da equipa de 
saúde  

(-) Serviços de saúde pouco desenvolvidos; 
relação inadequada entre profissional de saúde 
e o utente; profissionais de saúde que são 
inexperientes, excesso de trabalho, 
inadequadamente controlada ou sem 
supervisão nas suas tarefas; incapacidade para 
prever a não adesão do utente  

(+) Boa relação entre utente e equipa de saúde; 
disponibilidade de perícia; ligações com os 
sistemas de apoio ao utente; flexibilidade nas 
horas de funcionamento  

Disponibilidade ininterrupta e imediata de 
informações; formação e processos de gestão que 
visam melhorar a forma como o prestador de 
cuidados cuida a pessoa com TB; apoio a 
organizações/grupos locais de doentes; gestão da 
doença e do tratamento em conjunto com o 
doente; cuidados multidisciplinares; supervisão 
intensiva do pessoal; formação em controlo da 
adesão; utilização da TOD 

Fatores 
relacionados 
com a condição 

(-) Utente assintomático; consumo de drogas; 
alteração do estado mental causada pelo abuso de 
drogas; depressão e stress psicológico 

(+) Conhecimento sobre a TB, educação sobre o 
uso de medicamentos; prestação de 
informações sobre TB e a necessidade de 
atender ao tratamento  

Educação sobre o uso de medicamentos; 
prestação de informações sobre TB e a 
necessidade de cumprir o tratamento 

Fatores 
relacionados 
com o 
tratamento  

(-) Regime de tratamento complexo; efeitos 
adversos do tratamento; toxicidade  

Educação sobre uso de medicamentos e efeitos 
adversos dos medicamentos; educação para a 
adesão; uso de doses fixas de combinação de 
dose; adaptar o apoio ao tratamento às 
necessidades do doente em risco de não-adesão; 
acordos (escrito ou verbal) para voltar para um 
compromisso ou curso de tratamento; 
monitorização e reavaliação contínuas  

Fatores 
relacionados 
com o utente 

(-) Esquecimento; abuso de drogas; depressão; 
stress psicológico; isolamento devido ao estigma  

(+) Crença na eficácia do tratamento; motivação  

Relação terapêutica; definição de objetivos 
mútuos; auxiliares de memória e lembretes; 
incentivos e / ou reforços; lembretes de telefone 
ou visitas domiciliárias  

(+) Fatores que têm um efeito positivo na adesão; (-) Fatores que têm um efeito negativo sobre a adesão  

Fonte: Retirado e adaptado de ICN, 2015, p. 90 International Standards for Tuberculosis Care (Tradução livre) 

Dado que os enfermeiros desempenham um papel crucial, significativo e eficaz no controlo da TB, 

é essencial que tenham um entendimento sólido da respetiva etiologia, patogénese, epidemiologia e 

tratamento, bem como das melhores práticas para o controlo da TB (ICN, 2015).  
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A não adesão ao tratamento provoca complicações clínicas da doença e psicológicas, reduz a 

qualidade de vida dos doentes, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de resistência aos 

medicamentos, desperdiça recursos de cuidados de saúde e desgasta a confiança do público nos 

sistemas de saúde (ICN, 2015). 

Em 2020, em consonância com a orientação da OMS, as estratégias que os países relataram ter 

tomado para mitigar os impactos nos serviços essenciais de TB, devido à pandemia de COVID-19,  

incluem a redução da frequência das visitas em ambulatório para o tratamento, monitorização ou 

recolha de medicamentos, permitindo ao doente com TB uma oferta de pelo menos um mês de 

medicamentos anti-TB para fazer no domicilio; permitir que o utente com TB nomeie outro membro 

familiar para recolher medicamentos anti-TB em seu nome e a utilização alargada de tecnologias 

digitais para aconselhamento e apoio remoto dos utentes (100 países, incluindo 25 países de alta 

incidência de TB) (WHO, 2020a, p. 18). 

2.4 Gestão do Regime Terapêutico/Registos 

Em Portugal a documentação dos cuidados em enfermagem é, na sua maioria, eletrónica e 

englobada num sistema de informação em saúde, recorrendo a uma taxonomia, neste caso a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) que consiste numa terminologia 

resultante de consensos, que de acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE), representa o que os 

enfermeiros observam (diagnósticos e resultados de Enfermagem), bem como as ações empreendidas 

para resolver problemas de saúde (intervenções de Enfermagem).  

De acordo com a OE, usando linguagem classificada é possível melhorar a comunicação entre 

enfermeiros; descrever cuidados de enfermagem; permitir que os dados possam ser comparados; 

calcular, com maior rigor, a alocação de recursos de enfermagem de acordo com as necessidades; 

estimular a investigação em enfermagem, através dos dados disponíveis nos sistemas de informação; 

e promover sistemas que otimizem a comunicação, influenciando as decisões políticas, bem como, a 

tomada de decisão em enfermagem. 

Os cuidados de enfermagem implicam, uma abordagem holística da pessoa, e têm como foco de 

atenção o diagnóstico das respostas humanas à doença e aos processos de vida, a partir do qual se 

viabiliza uma produção de cuidados de enfermagem em parceria com a pessoa. Este diagnóstico 

permite a identificação das necessidades de cuidados de enfermagem, a prescrição de intervenções e 

a monitorização de resultados. 
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No sistema de informação SClinico é utilizada a versão 2, da CIPE®, na qual a volição, é entendida 

como “atitude: escolha consciente; ato de escolher para o bem-estar próprio” é um processo 

psicológico, segundo o qual a pessoa cria um modelo mental que integra as suas orientações e opiniões 

acerca dos assuntos, tem por base a intenção consciente para agir e realizar ou modificar determinado 

comportamento, frequentemente representado pela “força de vontade” descrita como “volição: 

disposição para manter e abandonar ações, controlar ou não controlar impulsos, tendo em conta o 

desejo, as intenções e as tendências” (ICN, 2019). 

Segundo a CIPE®, versão 2, a adesão é definida como  

“(…) ação auto iniciada para promoção do bem-estar; recuperação e reabilitação; seguindo 
as orientações sem desvios; empenhado num conjunto de ações ou comportamentos. 
Cumpre o regime de tratamento; toma os medicamentos como prescrito; muda o 
comportamento para melhor, sinais de cura, procura os medicamentos na data indicada, 
interioriza o valor de um comportamento de saúde e obedece às instruções relativas ao 
tratamento. (Frequentemente associado ao apoio da família e de pessoas que são 
importantes para o cliente, conhecimento sobre os medicamentos e processo de doença, 
motivação do cliente, relação entre o profissional de saúde e o cliente)” (ICN, 2019).  

A adesão assenta na vontade do próprio em estabelecer concordância entre o comportamento 

adotado com o recomendado pelo profissional. Este é um fator envolvido na gestão do regime 

terapêutico, por parte dos utentes. 

O conceito de gestão é um conceito dinâmico cujo objetivo principal é a manutenção da 

funcionalidade no dia-a-dia da pessoa, com o melhor nível de qualidade de vida, prevenindo 

complicações que afetam a morbilidade e mortalidade e que vão muito além da concordância e adesão 

a um conjunto de prescrições. 

Para o ICN, a não adesão é definida como “status comprometido: não seguir ou não estar de 

acordo com o regime de tratamento” (ICN, 2019). Se a pessoa não segue o regime prescrito é preciso 

aprofundar a razão por que não o faz, procurar pistas que orientem face à necessidade de intervenção. 

Contudo, “não seguir” pode resultar da falta de conhecimento sobre o que fazer ou como o fazer, neste 

caso temos um conhecimento que não é suficiente para que a pessoa possa gerir de forma eficaz o seu 

regime. Várias hipóteses devem ser colocadas quando verificamos um comportamento que se desvia 

do que é o regime aconselhado e, é necessário colher mais dados sobre as razões desta não 

concordância, ou seja, do comprometimento deste status. 

Na gestão do regime terapêutico, para que o enfermeiro consiga gerir um regime medicamentoso 

requer tempo, conhecimentos, habilidades e competências, só desta forma é possível prestar cuidados 

de qualidade e obter resultados sensíveis aos cuidados prestados. 
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Na CIPE®, “regime medicamentoso” surge como foco, englobado num foco mais global “regime”. 

No regime medicamentoso, que no caso da TB, é o aspeto mais valorizado do regime terapêutico, os 

profissionais focam-se em preparar a pessoa para a mestria a fim de alcançar os objetivos: o controlo 

da doença, melhorar a qualidade de vida, prevenir as resistências aos medicamentos anti-TB. O regime 

medicamentoso é um recurso, englobado num plano terapêutico, cujo contributo se destina a 

controlar o processo patológico. Sendo que esta componente do regime terapêutico é 

maioritariamente administrada e gerida pela pessoa, que para o concretizar da melhor forma necessita 

de desenvolver competências para que o comportamento seja coerente com a intencionalidade, torna-

se por isso, um foco de atenção da prática clínica dos enfermeiros. 

A pertinência da gestão do regime medicamentoso, assenta no facto de que se a pessoa tiver 

capacidade, ferramentas e autonomia para a fazer, estará a ser promovida a adesão terapêutica. Assim, 

a promoção da gestão eficaz do regime medicamentoso que engloba todos os aspetos do cuidar deve 

ser analisada de forma holística, para que o enfermeiro avalie as dimensões envolvidas de forma 

contínua e dinâmica, eliminando as barreiras que conduzem ao insucesso da gestão. 

Tendo presente a dimensão e a repercussão da não adesão ao regime terapêutico da pessoa com 

TB, uma das estratégias é decidir o local da TOD conjuntamente com o doente, garantir que o 

enfermeiro responsável pela TOD é aceite pelo utente, estabelecendo uma relação de proximidade 

mútua entre ambos, informar a pessoa sobre a doença e o tratamento e oferecer incentivos para 

melhorar a adesão ao tratamento (OE, 2013a). Perante a situação de doença, a pessoa é confrontada 

com inúmeros desafios que por si só, exigem uma grande capacidade de adaptação, de mobilização de 

determinados recursos (coping) e a capacidade de autocuidado, autogestão, no que concerne à adesão 

do regime terapêutico. 

Para encorajar a adesão aos protocolos do tratamento, os CDP em estreita articulação com os 

enfermeiros responsáveis pela TOD têm de ser suficientemente flexíveis para dar ao utente a escolha 

relativamente ao local onde recebe o tratamento, por exemplo em casa, no centro de saúde mais 

próximo do local de residência ou no local de trabalho. Caso o utente escolha tomar os medicamentos 

em sua casa ou no local de trabalho, encoraja-se o uso de observadores do tratamento, para além dos 

associados ao Centro de Saúde. Estes observadores podem ser qualquer pessoa que esteja disponível 

para o fazer, seja responsável e aceite pelo doente (WHO, 2020a).  

O facto de os familiares próximos, tais como o cônjuge, assuma a correspondente 

responsabilidade tem o risco de estes poderem ser manipulados pelo doente e é necessário cuidado 
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para garantir a adesão. O insucesso na adesão ao tratamento padronizado devido a efeitos adversos 

ou a outros motivos pode conduzir ao insucesso do tratamento e à emergência de TBMR (ICN, 2015). 

Por conseguinte, o compromisso do doente para com a terapêutica prescrita desempenha um papel 

essencial nos resultados bem-sucedidos do tratamento. Os enfermeiros têm de ouvir as preocupações 

dos doentes e fornecer informações e formação que sejam adequadas às necessidades de cada doente. 

A importância da adesão ao tratamento e da obtenção do compromisso do doente são vitais para o 

sucesso do mesmo. Nesse sentido, a adesão à estratégia de TDO e o compromisso do enfermeiro para 

com a pessoa com TB desempenha um papel essencial nos resultados bem-sucedidos do tratamento. 

Os enfermeiros também necessitam ser “empoderados” para “empoderar” a comunidade. 

3. MODELO DE SUPORTE DO PROJETO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

Por forma a sustentar um projeto de intervenção é necessário recorrer a teorias e modelos de 

Enfermagem que fundamentem essa mesma intervenção, tendo em conta a problemática, pois, estes 

“(…) fornecem uma perspetiva dos principais conceitos da disciplina (…) geram saber sob a forma de 

orientação teórica para a investigação e a prática (…)” (Tomey & Alligood, 2004, p. 720) e orienta nas 

soluções que respondem às necessidades e interesses do individuo ou indivíduos envolvidos. Uma vez 

que se pretende desenvolver um projeto de intervenção comunitária com enfermeiros, com base na 

Metodologia de Planeamento em Saúde, optou-se pelo Modelo de Avaliação, Intervenção e 

Empoderamento Comunitário (MAIEC). 

O MAIEC é um modelo teórico desenvolvido por Melo (2020) que tem a comunidade como alvo 

de cuidados, contrariamente aos restantes modelos teóricos que se orientam na sua maioria para o 

indivíduo enquanto centro dos seus cuidados. Este modelo foi desenvolvido segundo um paradigma 

construtivista em duas etapas: grupos focais (com enfermeiros especialistas em enfermagem 

comunitária e saúde pública da zona norte de Portugal) e um painel Delphi para validação dos grupos 

focais (análise de consensos de uma amostra significativa de enfermeiros especialistas em enfermagem 

comunitária e saúde pública de todo o país) (Melo & Alves, 2019). 

Os conceitos deste modelo têm por base os conceitos metaparadigmáticos da enfermagem: 

Pessoa, Ambiente, Saúde e Cuidado de Enfermagem. No MAIEC, são respetivamente: Comunidade, 

Ambiente Comunitário, Saúde Comunitária e Cuidado de Enfermagem à Comunidade. 
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O EC é um conceito estudado desde 1980 e tem sido enquadrado por diversos autores, apesar de 

ter sido Laverack a desenvolvê-lo como modelo teórico (Melo et al., 2018). É consensual que se 

relaciona com a participação dos membros da comunidade, a sua coesão e aumento das suas 

capacidades para identificar e resolver os problemas, de uma forma tendencialmente autónoma 

quanto a agentes externos (Laverack, 2008). 

O empoderamento surge da relação entre as partes interessadas e leva a comunidade a 

desenvolver-se e a “assumir o controlo de tudo aquilo que influencia as suas vidas e a sua saúde” 

(Laverack, 2008, p. 46). Esclarecendo o conceito de poder social, o autor vai subdividir em três tipos 

distintos de poder: poder interior (empoderamento individual - pessoal e psicológico), poder superior 

(capacidade de influenciar os outros quer positiva, quer negativamente) e poder partilhado (refere-se 

às relações sociais onde um poder superior é aplicado no sentido de desenvolver o poder interior dos 

outros e não como forma de submissão do outro) (Laverack, 2008). 

O EC ocorre, segundo Laverack (2008), em cinco fases, num modelo contínuo desde a ação pessoal 

à ação social política (Figura 3).  

Figura 3. O empoderamento comunitário como um contínuo 

 
Fonte: Retirado e adaptado de Laverack, 2008, p.61 

A transição entre fases pode ser considerada um avanço ou recuo conforme os resultados 

atingidos. Este processo pode iniciar-se em qualquer etapa, de acordo com a avaliação de necessidade 

da comunidade/indivíduo. Para o mesmo autor, o EC “começa no indivíduo, passa pelo grupo e termina 

na comunidade em geral” (Laverack, 2008, p. 17), englobando um quadro de ação social e política. Este 

modelo teórico poderá incidir num único domínio ou em vários simultaneamente, tendo presente que 

qualquer um deles terá repercussões na comunidade de uma forma geral e abrangente, traduzindo-se 

em ganhos.  

O MAIEC desenvolvido por Melo (2020) é baseado no Modelo Contínuo de Empoderamento 

Comunitário (MCEC) de Laverack e nos postulados e pressupostos do Modelo Dinâmico de Avaliação e 

Intervenção Familiar (MDAIF) de Henriqueta Figueiredo (Melo, 2020). O MDAIF permitiu a organização 

integral da decisão clínica em Enfermagem (desde o processo de diagnóstico à intervenção e avaliação 
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dos ganhos de saúde), apoiado por uma visão sistémica do cliente de enfermagem numa perspetiva 

coletiva, focada num cliente coletivo, neste caso, a família como unidade de cuidados de enfermagem. 

A diferença entre o MAIEC de Melo (2020) e o MCEC de Laverack (2008) é este último não estar 

relacionado com a enfermagem, pelo que não tem conceitos teóricos associados a metaparadigmas de 

enfermagem. O MCEC de Laverack explica o processo de capacitação da comunidade, e o MAIEC 

integra-o no processo de enfermagem, associando-o a uma matriz de decisão clínica de enfermagem, 

que prescreve decisões de enfermagem desde o diagnóstico, à identificação de ganhos de saúde 

sensíveis aos cuidados de saúde comunitária. O MDAIF, embora tenha uma abordagem sistémica na 

tomada de decisões de enfermagem, está focado na Família como unidade de cuidados e não na 

Comunidade como uma unidade de cuidados. 

Assim, perante a ausência de modelos de enfermagem, que orientem a práxis da enfermagem 

para a comunidade como alvo dos cuidados, Melo (2020) desenvolveu o modelo de enfermagem 

“Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário” (MAIEC) que promove uma 

tomada de decisão clínica orientada para a comunidade como unidade de cuidados e integrando o 

Empoderamento Comunitário (EC) como processo e resultado dos cuidados de Enfermagem.  

O EC é considerado como “um elemento central associado a uma competência estruturante” do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública (EEECSP), “orientando a sua 

práxis para a comunidade” (Melo et al., 2018, p. 83). No processo de enfermagem, quando a 

comunidade é o alvo de cuidados, o enfermeiro deve “ter uma ação intencional que promova o EC e 

lhe permita avaliar o processo e o resultado das suas decisões clínicas, desde o diagnóstico de 

enfermagem à avaliação de resultados” (Melo et al., 2018, p. 83). O enfermeiro, enquanto promotor 

de saúde poderá maximizar o empoderamento de uma comunidade quando consegue que o sistema 

cliente passe da ação individual para a coletiva. 

O MAIEC, enquadra-se nos propósitos deste projeto, através do empoderamento e capacitação 

dos enfermeiros de um ACeS da região do Algarve. Segundo este autor, a Comunidade é definida como 

“um conjunto de pessoas que se integra num determinado contexto geográfico, bem delimitado, com 

funções identificadas, quer para e pelos seus membros quer para e pelos grupos e organizações que as 

constituem” (Melo, 2020, p. 50), como por exemplo a comunidade do ACeS definida como  

“uma estrutura ou conjunto de estruturas de saúde de cuidados primários, constituídas por 
diferentes unidades funcionais, com o objetivo de prestar à população cuidados primários 
de saúde em todos os níveis de prevenção e ao longo do ciclo de vida, podendo também 
colaborar no ensino e na investigação cientifica” (Melo, 2020, p. 50–51).  
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O Ambiente Comunitário diz respeito ao conjunto de elementos humanos, físicos, económicos e 

políticos. A Saúde Comunitária é entendida como “o processo dinâmico de empoderamento 

comunitário em que a participação, processo e liderança comunitários se conjugam na capacidade de 

identificar e resolver problemas e potenciar os recursos da comunidade” (Melo, 2020, p. 52). Por fim, 

os Cuidados de Enfermagem à Comunidade consistem no desenvolvimento de ações de colaboração 

potenciadoras da comunidade, integrando a gestão comunitária como potenciadora de ganhos em 

saúde comunitária.  

Deste modo, Melo (2020) conseguiu identificar focos de enfermagem comunitária, que se 

integram nas dimensões do MCEC de Laverack (2008) e que se baseiam no processo de tomada de 

decisão clínica proposto por Figueiredo (2012).  

Melo, Silva e Figueiredo (2018) concluem que a abordagem do enfermeiro à comunidade como 

cliente centra-se num foco central, a Gestão Comunitária, com três dimensões de diagnóstico: a 

Participação comunitária, a Liderança comunitária e o Processo Comunitário, associados aos conceitos 

previstos no MCEC de Laverack (Melo et al., 2018). Os mesmos autores, citam Israel et al. (1994), 

Marion, Labonté, & Laverack (2002) e Rappaport (1981), recordando que o EC deve figurar-se na 

coesão e participação dos membros duma comunidade, a fim de que se capacitem na identificação e 

resolução dos seus problemas (Melo et al., 2018).  

O EC é considerado por Melo (2020) como “um processo metódico para solucionar problemas 

sociais e políticas sociais a partir das pessoas sem poder” (p.44). É considerado como “um processo 

contínuo com cinco fases” (Laverack, 2008, p. 60): 

1. A ação pessoal, onde cada membro da comunidade de forma individual, detém poder e recursos 

para responder a determinado problema, “a ação pessoal relacionada com o desenvolvimento da 

perceção individual de pertença e de valor para participar na sua comunidade para a resolução dos 

seus problemas”(Melo et al., 2018, p. 82) “costuma começar com a acção pessoal que proporciona 

uma sensação mais forte de poder interior” (Laverack, 2008, p. 61);  

2. O desenvolvimento de pequenos grupos dinamizadores “é considerado o ponto de partida para uma 

intervenção coletiva”(Melo, 2020, p. 44), onde os indivíduos de uma comunidade, segundo diretrizes 

dos promotores de saúde, desenvolvem competências coletivas para o controlo e acompanhamento 

das intervenções,  

“a abordagem de pequenos grupos comunitários, associada ao envolvimento de grupos de 
pessoas que se constituem como homogéneos nas suas características, objetivos e identidade, 
por forma a aumentar, do ponto de vista coletivo, a sua perceção de importância para a 
identificação e resolução dos problemas da comunidade” (Melo et al., 2018, p. 82) 
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3. Com estes pequenos grupos comunitários fortalecidos, há a possibilidade de desenvolver as 

organizações comunitárias, que são constituídas por pequenos grupos da comunidade. “O 

desenvolvimento de organizações comunitárias, a partir da interação intencional dos pequenos 

grupos, para se constituir a partir das diferenças, metas comuns que fortalecem a comunidade 

como um todo” (Melo et al., 2018, p. 82);  

4. Estas organizações comunitárias têm a possibilidade de procurar recursos no exterior para melhorar 

os seus problemas. Assim, quando estão criadas as condições de abertura das organizações para o 

exterior, pode-se avançar para o desenvolvimento de parcerias, “o estabelecimento de parcerias 

intra e intercomunidades, que promovem o incremento e rentabilização dos recursos para identificar 

e resolver os problemas da comunidade” (Melo et al., 2018, p. 82);  

5. Através destas parcerias, a comunidade fica mais fortalecida, possibilitando o alcance do patamar 

mais elevado do empoderamento, o da ação social e política. Este revela um aumento das 

capacidades comunitárias e dos seus recursos, “a ação social e política, etapa em que se constitui 

de uma forma sistémica um quadro de políticas e ação macro sistémica construídos a partir da 

consolidação das organizações comunitárias e das suas parcerias e perpetuando um ambiente 

favorável à manutenção do EC” (Melo et al., 2018, p. 82). 

A Enfermagem Comunitária é um domínio especializado da profissão de enfermagem e tem 

descrita uma das suas competências centrais, a capacitação de comunidades, cuja definição se 

enquadra no conceito de EC. Na perspetiva de Melo, Silva e Figueiredo (2018) entende-se que a 

abordagem avançada da enfermagem, pelo EEECSP, deverá enquadrar uma tomada de decisão 

enraizada nas competências específicas desta área de especialização, orientada para a comunidade 

como unidade de cuidados. Deste modo, a decisão sustentada num referencial teórico em enfermagem 

deverá considerar-se fundamental na orientação da prática, e o EC identificado como processo e como 

resultado da intervenção deste enfermeiro especialista. 

Melo (2020) desenvolveu quatro Pressupostos, baseados no referencial teórico do MDAIF, tendo 

em conta a comunidade numa perspetiva sistémica. Assim, o MAIEC refere que a comunidade é alvo 

dos Cuidados de Enfermagem, e esta comunidade é entendida como unidade de cuidados, 

enquadrando o seu todo e as suas partes, num processo contínuo e dinâmico de EC; o enfermeiro deve 

estabelecer parcerias com os membros e líderes da comunidade, com o intuito de promover a sua 

autonomia na resolução de problemas; os Cuidados de Enfermagem à Comunidade promovem os 

domínios facilitadores do seu empoderamento, incentivando a otimização das competências e 

recursos da comunidade; os Cuidados de Enfermagem à Comunidade centram-se na Saúde 
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Comunitária como um todo, associados a ganhos em Saúde Pública na população integrante da 

comunidade.  

Relativamente aos cinco princípios constituintes deste modelo, Melo (2020) refere que o 

Planeamento em Saúde é o principio metodológico a utilizar, onde o enfermeiro deverá avaliar o 

estado de saúde das comunidades pelas quais é responsável; a abordagem à comunidade é feita numa 

perspetiva de potenciar a Saúde Comunitária e a Saúde Pública, permitindo assim ganhos em Saúde 

Comunitária associados aos Planos Locais e/ou Nacionais de Saúde; o Enfermeiro deve conhecer o 

ambiente comunitário, planeando posteriormente as suas intervenções de acordo com os Diagnósticos 

de Enfermagem; a Comunidade, como Unidade de Cuidados, necessita de intervenções de 

Enfermagem, com o intuito de potenciar o EC; as intervenções devem centrar-se não só no EC mas 

também nas necessidades concretas da comunidade (Melo, 2020).  

Analisando na matriz do MAIEC verifica-se que a Gestão Comunitária, compreendida como a 

capacidade que a comunidade tem em mobilizar recursos por forma a identificar e resolver os seus 

problemas, é o foco de atenção principal dos Enfermeiros. A comunidade é a sua Unidade de Cuidados 

e as suas dimensões de diagnóstico são o Processo Comunitário, entendido como o processo de 

adaptação da comunidade às experiências da comunidade relativamente às suas problemáticas, 

constituindo-se como estratégias de coping comunitário, a Participação Comunitária, que engloba os 

processos de interação da comunidade com pequenos grupos ou organizações comunitárias e com os 

subsistemas de outras comunidades, e a Liderança Comunitária, que está relacionada com a forma 

como os líderes e os membros da comunidade se relacionam e se envolvem no Processo de Gestão 

Comunitária para resolução de problemas (Melo, 2020). 

O autor supracitado refere que, a avaliação e a intervenção no foco principal que é a Gestão 

Comunitária, enquadra-se nos processos de EC. De maneira a responder aos diagnósticos apresentados 

na matriz de decisão clínica, as intervenções que lhes dão resposta pressupõem melhorar a gestão 

comunitária através de “promover a participação comunitária”, “promover a liderança comunitária” e 

“melhorar o processo comunitário” (Melo, 2020, p. 59). Estas intervenções implicam que o enfermeiro 

tenha a capacidade de mobilizar as suas capacidade e energias, de maneira a aumentar o poder da 

comunidade. Estas intervenções respondem a uma abordagem da comunidade como cliente desde a 

ação pessoal, com intervenções de domínio cognitivo (do tipo ensinar) e de domínio atitudinal 

(otimizar crenças), até à ação social e política, com intervenções relacionadas com a interação entre os 

membros da comunidade (otimizar o processo do grupo comunitário) e com o envolvimento da 
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comunidade (promover parcerias na comunidade). Estas intervenções respondem a uma abordagem 

do EC enquanto processo na tomada de decisão clínica avançada em Enfermagem Comunitária. 

O enfermeiro deverá compreender que a verdadeira essência do empoderamento consiste em dar 

aos outros a possibilidade de desenvolver competências que lhes permitam identificar e intervir nos seus 

próprios problemas. “Deste modo, para que os líderes e os membros da comunidade possam determinar 

em conjunto as metas de um determinado projeto que responda a uma problemática sua, é preciso que 

estes, primeiro, saibam o significado e processo de identificação dessa mesma problemática e, depois, o 

significado de metas e a importância de as definir adequadamente” (Melo, 2020, p. 62). 

O conceito de empoderamento, entendido como um processo de dar poder, que induzido ou 

conquistado, permite aos enfermeiros aumentarem a eficácia do seu exercício, com intervenções que 

deverão passar pela promoção da adesão, capacitação e educação para a saúde como formas de 

potenciar o empoderamento da pessoa para que esta possa atingir uma maior autonomia e ganhos em 

saúde (Melo, 2020). 

Assim, os enfermeiros e outros profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários, podem 

tornar-se eles próprios clientes do enfermeiro da Unidade de Saúde Pública, podendo o MAIEC ser um 

modelo importante para parametrizar a informação produzida pelo diagnóstico de enfermeiros de 

Saúde Pública na comunidade e de enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários (Melo, 2020).  

O enfermeiro tem um papel fundamental, por isso deve ser empoderado, estar capacitado para 

atuar no âmbito do PNT. Para se obter êxito no tratamento da TB é imprescindível que o enfermeiro do 

CDP, que cumpre com as orientações emanadas pelo PNT, enquanto educador, preste uma assistência 

de qualidade. Para tal, é necessário que este se capacite, capacite e qualifique os enfermeiros das USF 

e UCSP, para que estes sejam capazes de proporcionar informações sobre medicação, efeitos adversos, 

esclarecer dúvidas da pessoa com TB, de forma a conquistar a confiança do utente, e conduzi-lo 

juntamente com a equipa multiprofissional a alcançar o seu objetivo, que é a cura.   
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PARTE II – METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAUDE 

Para que um projeto seja credível e aceite pela comunidade à qual se dirige, é fundamental que se 

adote a metodologia científica que, segundo Fortin (2009), consiste “… num conjunto de métodos e de 

técnicas que guiam a elaboração do processo de investigação científica. Sendo também parte de um 

relatório, em que se descrevem os métodos e as técnicas utilizadas no quadro dessa investigação”(Fortin, 

2009, p. 372). Assim, desenvolvemos o presente Projeto de Intervenção na Comunidade (PIC) baseando-

nos na metodologia do Planeamento em Saúde, na premissa de que, os recursos são escassos e que será 

impreterível “(…) utilizá-los de uma forma mais eficaz e eficiente (…) com vista a atingir os objetivos 

fixados (…) ao mínimo custo e com uma eficácia máxima em termos de população abrangida” (Imperatori 

& Giraldes, 1992, p. 23), procurando eventuais parceiros e estratégias exequíveis à sua aplicabilidade.  

Na elaboração deste PIC foram tidos em consideração dois aspetos relevantes, por um lado o peso 

social da TB, como doença com elevada incidência nacional e regional constituindo um problema de 

saúde pública, e por outro, a oportunidade de proporcionar um programa educacional a um grupo de 

enfermeiros de família, promovendo o empoderamento e a adesão dos mesmos ao tratamento 

supervisionado da TB na comunidade, podendo ter a sua replicação no futuro. 

O Planeamento em Saúde, de acordo com Melo (2020) citando Chavienato (1985), consiste num 

conceito com origem no processo administrativo cujas funções são planear, organizar, dirigir e controlar. 

Assenta em diversas fases, que descreveremos ao longo do presente relatório e que se encontra explícito 

num cronograma de GANT representado no APÊNDICE I. Segundo Melo (2020), é a metodologia 

recomendada para a aquisição de competências de EEECSP. Neste contexto, temos bem presente que 

se traduz num processo contínuo e dinâmico, nunca considerando uma etapa “(…) como inteiramente 

concluída porque na fase seguinte será sempre possível voltar atrás e recolher mais informações que 

levam a refazê-la” (Imperatori & Giraldes, 1992, p. 28).  

De acordo com Tavares (1993), Imperatori e Giraldes (1992) e Melo (2020), o Planeamento em Saúde 

é apresentado com três grandes etapas (Figura 4): a elaboração do plano, a execução e a avaliação. A 

elaboração do plano é a etapa com maior número de subetapas, são elas “o diagnóstico da situação, a 

determinação de prioridades, a fixação de objetivos, a seleção de estratégias, a elaboração de programas 

ou projetos e preparação da execução” (Melo, 2020, p. 3).  
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Figura 4. Principais Etapas do Planeamento em Saúde 

Fonte: Retirado e adaptado de Melo (2020), p.3  

Assim, Planeamento em Saúde é definido como “a racionalização do uso de recursos com vista a 

atingir objetivos fixados, em ordem à redução de problemas de saúde considerados como prioritários, 

e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio-económicos” 

(Imperatori & Giraldes, 1992, p. 23). Tem como objetivo a implementação de programas/projetos 

alicerçados na identificação dos problemas de saúde da comunidade e dos fatores que a condicionam, 

através da elaboração do diagnóstico de saúde da comunidade, cujo objetivo fundamental é a 

obtenção de ganhos em saúde.  

Neste sentido, todas as etapas do Planeamento deste PIC foram desenvolvidas no decorrer do 

estágio final deste Mestrado e no seu prosseguimento, a partir do diagnóstico, foi possível fixar 

objetivos operacionais pertinentes, exequíveis e mensuráveis, escolher as atividades e tecnologias 

adequadas à intervenção que nos propusemos levar a cabo, calcular os recursos necessários à sua 

execução e prever formas de avaliação. 

4. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

A avaliação da saúde da comunidade é um processo de definição de necessidades, oportunidades 

e recursos envolvidos em programas de saúde, em que as medidas a implementar devem ser 
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cuidadosamente selecionadas de acordo com as caraterísticas da população e dos problemas de saúde 

encontrados. Segundo Tavares (1993), para a elaboração de projetos com importância prática 

evidente, é necessário identificar as necessidades e problemas importantes na área da saúde, exigindo 

o dispêndio de recursos escassos, contribuir para a sua resolução e satisfazer os objetivos da instituição 

onde se pretende que seja desenvolvido.  

O diagnóstico da situação “é o primeiro passo no processo de planeamento, devendo 

corresponder às necessidades da população “beneficiária””, sendo que a “concordância entre 

diagnóstico e necessidades determinará a pertinência do (…) projecto” (Tavares, 1993, p. 51). O mesmo 

autor refere que, no diagnóstico da situação, primeiro identificam-se os problemas e depois 

determinam-se as necessidades. Assim, este diagnóstico deve corresponder às necessidades da 

população alvo (enfermeiros das USF/UCSP), relacionando-se de forma direta com o estabelecimento 

de prioridades e, posteriormente, com a avaliação. 

Tavares (1993), refere ainda que, fazer um diagnóstico de situação exige o conhecimento de dois 

conceitos, o de problema e o de necessidade. O problema “corresponde a um estado de saúde julgado 

deficiente (…)” a necessidade “exprime a diferença entre o estado actual e aquele que se pretende 

atingir” (p. 51), representa o necessário para remediar o problema identificado e permite identificar as 

necessidades reais e as sentidas.  

A resposta às necessidades de saúde, como defendem Tavares (1993), Imperatori e Giraldes (1992), 

tendem a aproximar a oferta de cuidados às necessidades reais, expressas e sentidas. Possui um carácter 

dinâmico, pelas modificações da realidade, traduzindo-se num processo contínuo e cíclico, por estar 

relacionado com a avaliação e com o melhor conhecimento da situação. Este, funciona como justificação 

das atividades e como padrão de comparação no momento da avaliação (Imperatori & Giraldes, 1992). 

Só a partir do diagnóstico é possível fixar objetivos operacionais pertinentes, exequíveis e 

mensuráveis, escolher as atividades e tecnologias adequadas à intervenção que nos propomos levar a 

efeito, calcular os recursos necessários à sua execução e prever as melhores formas de avaliação 

(Imperatori & Giraldes, 1992).  

“O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Publica deve 
orientar a sua atividade de diagnóstico, quer para as necessidades da comunidade, no que 
se refere às áreas que está a abordar nos seus projetos (…), quer às necessidades da 
comunidade, no que se refere ao empoderamento para responder a essas mesmas áreas de 
intervenção”(Melo, 2020, p. 14). 

Para Melo (2020), o “Diagnóstico de Enfermagem de Saúde Comunitária deve ser articulado com 

o Diagnóstico de Enfermagem de Saúde Pública, mas não são a mesma coisa” (p. 11). “O Diagnóstico 
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de Enfermagem de Saúde Pública contribui para o desenvolvimento de Programas Locais de Saúde  que 

respondam às necessidades de saúde da população em cuidados de Enfermagem” e o “Diagnóstico de 

Enfermagem de Saúde Comunitária exige a identificação do entrecruzamento entre as necessidades 

sentidas pela comunidade (…) e as reais, fazendo a sua articulação com as necessidades identificadas 

no contexto do Diagnóstico em Saúde Pública” (Melo, 2020, p. 11). 

Assim, para a identificação das necessidades sentidas e as reais, realizou-se uma primeira reunião 

formal com os informadores-chave, considerados stakeholders (Coordenador da USP, equipa do CDP, 

enfermeira supervisora do estágio e vogal de enfermagem do Conselho Clínico), no dia 15 de março. 

Optou-se pela aplicação da técnica de “brainstorming” junto dos informadores-chave. Esta técnica foi 

desenvolvida em grupo, os intervenientes responderam a uma questão primordial e o enfase da reunião 

consistiu na produção de ideias, sem dar lugar a críticas e sem avaliação.  

Foram identificados os problemas e necessidades e decidiu-se seguir a temática do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO), recaindo sobre a toma observada da terapêutica na comunidade, uma 

problemática já anteriormente identificada pelos peritos destas unidades de saúde. Assim, desta forma, 

foi possível identificar como diagnóstico a “adesão comprometida” dos enfermeiros à estratégia de 

TDO da TB, especialmente da TOD da medicação na comunidade. 

Por se tratar de um tema atual e com pertinência para a atuação do Enfermeiro na comunidade, 

decidiu-se realizar um projeto cuja temática versa sobre “Tuberculose | Doença Antiga/Novos 

Desafios. O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose”. 

4.1 Contexto do Local de Intervenção  

O Estágio Final decorreu num Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), integrado numa 

Unidade de Saúde Pública (USP) de um Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) da Administração 

Regional de Saúde (ARS) do Algarve. De forma a facilitar a compreensão deste relatório, torna-se 

importante fazer uma breve caraterização dos concelhos em que se insere a USP bem como da sua 

população.  

Apesar de termos a autorização formal para revelar o ACeS onde decorreu o estágio final, optamos 

por não o fazer. 
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4.1.1 Caracterização física e demográfica  

A Região do Algarve localiza-se no extremo ocidental da Europa a sul de Portugal, sendo limitada 

a norte pela região do Alentejo, a leste pela região espanhola da Andaluzia onde o Rio Guadiana marca 

a fronteira com Espanha, e nas zonas sul e oeste pelo Oceano Atlântico. É constituída por um único 

distrito, repartido por 16 concelhos e 84 freguesias, sendo Faro a capital. Internamente, a região do 

Algarve é subdividida em duas zonas: a ocidental designada por Barlavento e a oriental por Sotavento 

(ARSAlgarve, 2019). 

A sua área totaliza 4.997 Km2, a que corresponde 5,4% do território de Portugal Continental, 

(ARSAlgarve, 2019; INE, 2019) sendo assim a segunda menor região de Portugal Continental em termos 

de área. Segundo uma estimativa de 2019, a sua população totalizava 438.635 habitantes (PORDATA, 

2021), com uma densidade populacional de 87,8 habitantes/Km2, representando 4,3% da população 

portuguesa (PORDATA, 2021). 

A Região do Algarve ou simplesmente Algarve (Figura 5), é a mais meridional de todas as regiões 

do país (PORDATA, 2021).  

Figura 5. Mapa Região do Algarve  

Fonte: Retirado de INE, Região do Algarve em Números, 2019 

Em termos geomorfológicos, a área do ACeS onde decorreu o estágio, estrutura-se em três 

componentes que caracterizam o Algarve. A Norte uma zona de serra, e a Sul as zonas de barrocal e do 

litoral. A cada componente correspondem diferentes padrões de organização espacial, nomeadamente 

a nível do povoamento e estrutura económica. De acordo com a PORDATA, entre 2009 e 2020, a 

população residente neste ACeS diminuiu em todos os municípios que o constituem. 
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Tendo em conta a dinâmica populacional, caracteriza-se por uma densidade populacional baixa (93,6), 

que se encontra abaixo da média nacional (112,2) e entre as regiões com menor densidade populacional 

em Portugal (PORDATA, 2021).  

O ACeS onde decorreu o estágio, assim como a Região, caracteriza-se por municípios que 

apresentam densidades populacionais muito diferentes e grandes assimetrias na sua distribuição. A 

maioria dos agregados familiares da Região concentra-se em áreas de predomínio urbano e 

medianamente urbanas, em detrimento das rurais. O efeito da difícil acessibilidade rodoviária e 

ferroviária, assim como da oferta de emprego são fatores que também contribuem para a 

concentração da população em áreas de predomínio urbano e litoral.  

O litoral caracteriza-se por uma faixa estreita, junto à costa, com recursos naturais importantes, 

designadamente solos agrícolas férteis, aquíferos subterrâneos, zonas húmidas, e praias. Devido a 

estes fatores, existe nesta zona uma maior oferta de trabalho resultando numa maior concentração 

urbana e maior densidade populacional. A procura turística das praias dinamiza importantes atividades 

económicas, fator de riqueza e desenvolvimento. O barrocal, por sua vez, carateriza-se por uma zona 

de grande valor paisagístico constituindo uma faixa de transição entre o rural e o urbano onde a 

atividade agrícola e a pastorícia são predominantes. À serra pertence a maior extensão dos concelhos 

que constituem o ACeS alvo do projeto de intervenção. Constituída por terreno muito pobre e 

acidentado, alberga as populações rurais mais idosas e tradicionais com recursos precários, dedicadas 

a uma agricultura de subsistência e dispersa por lugares isolados.  

As atividades económicas regionais baseiam-se fortemente no sector terciário, principalmente em 

três setores-chave: turismo, principal atividade económica algarvia (alojamento e restauração), retalho 

e comércio por grosso e construção civil (INE, 2020). No entanto, a atividade económica não se limita 

a estes sectores, uma vez que a indústria, a agricultura e as pescas também são relevantes, embora a 

sua importância seja relativamente menor na economia regional. Em contrapartida, as atividades 

económicas que têm vindo a aumentar gradualmente são o imobiliário, o agroalimentar e a 

biotecnologia (Comissão Europeia [CE], n.d.). 

O Algarve transformou-se numa das regiões portuguesas com maior número de residentes 

estrangeiros (Gráfico 1), oriundos principalmente de outros países europeus. Em 2019, de acordo com 

a PORDATA, a população estrangeira, com estatuto legal de residência, totalizavam um número de 

92.558, perfazendo 21,1% da população residente (PORDATA, 2021). 
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Gráfico 1. População estrangeira (em % da população residente) – 2020 

Fonte: Retirado de PORDATA, 2021 

Os indicadores relativos ao mercado de trabalho e emprego são de extrema importância uma vez 

que são fatores que implicam na vulnerabilidade de uma população. A taxa de desemprego no Algarve, 

em 2019, foi de 7,1%, a segunda taxa mais elevada entre todas as regiões portuguesas (no mesmo 

período a taxa nacional foi de 6,5%) (INE, 2020).  

4.1.2 A comunidade 

O estágio, decorreu na área geográfica de intervenção da USP de um ACeS da região do Algarve, 

num território com cerca de 1544,4 Km² e densidades populacionais muito diferentes e grandes 

assimetrias socioeconómicas e culturais (SNS, 2021). 

Em termos de estrutura etária e no que respeita aos três grandes grupos etários da população: 

crianças e jovens (até aos 14 anos), população ativa (15-64 anos) e população idosa (com idade igual 

ou superior a 65 anos), verificam-se algumas diferenças na sua distribuição ao longo do território. As 

freguesias que apresentam maior percentagem de população jovem são as freguesias urbanas, da faixa 

sul e litoral. O mesmo acontece com a percentagem da população ativa. Já com o grupo de população 

idosa sucede o contrário, as freguesias com maior percentagem de população são do interior, que se 

inserem já na faixa do barrocal, e que revelam maior tendência de envelhecimento. 

Relativamente à rede de serviços e equipamentos sociais, neste ACeS existem disponíveis vários 

recursos cujas respostas sociais são de acordo com a área de intervenção. Assim, na área de intervenção 
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da família e comunidade no geral, existem serviços de atendimento e acompanhamento social e centros 

comunitários; na área de intervenção da infância e juventude, para crianças e jovens existem creches e 

centros de atividades de tempos livres. Para crianças e jovens com deficiência e em situação de perigo, 

existem os serviços das Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, centros de atividades ocupacionais 

e ainda Centros de Acolhimento Temporários e Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 

Para a população adulta em situação de dependência, existem os serviços de apoio domiciliário, Estrutura 

Residencial para Deficientes. Para a população idosa, existem associações e os centros de convívio, 

centros de dia e Estruturas Residenciais para Idosos.  

Relativamente ao parque escolar, existem vários estabelecimentos de educação e ensino integrados 

em agrupamentos, que abrangem do pré-escolar à secundária e outros privados (PORDATA, 2021). 

4.2 Rede de Prestação de Cuidados de Saúde 

A organização administrativa da Região de Saúde do Algarve, que está em vigor desde 18 de março 

de 2009 (Portaria 272/2009 de 18 de março) conforme previsto no Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

fevereiro, engloba atualmente três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), que correspondem, nomeadamente, ao ACeS Algarve I-Central com sede em Faro, ao ACeS 

do Algarve II-Barlavento com sede em Portimão e ACeS Algarve III-Sotavento, com sede em Tavira, 

inseridos a nível de prestação de cuidados de saúde primários e da responsabilidade direta da 

Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Instituto Público.  

A rede de cuidados de saúde primários visa a prestação de cuidados de saúde de âmbito individual 

e populacional de forma efetiva, equitativa e eficiente tendo como missão garantir a prestação de 

cuidados de saúde primários aos cidadãos de determinada área geográfica. 

Na região do Algarve, como se observa na Figura 6, no Barlavento existem duas unidades 

hospitalares, a de Portimão e Lagos, com a área de influência do ACeS Barlavento, no Sotavento existe 

uma unidade hospitalar com as áreas de influência dos ACeS Central e ACeS Sotavento. Existem ainda 

três Serviços de Urgência Básica, dois situados no ACeS Central, em Loulé e Albufeira e um no ACeS 

Sotavento, situado em Vila Real de Santo António. 
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Figura 6. Mapa da Organização Hospitalar da Região do Algarve 

 
Fonte: Retirado de Plano de atividades ARS Algarve 2018, p. 14 

4.3 Caracterização do ACeS  

O Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2013 

de 7 de outubro, criou os ACeS do Serviço Nacional de Saúde, integrados nas ARS, e estabeleceu o seu 

regime de organização e funcionamento. De acordo com o regime estabelecido nesse diploma, os ACeS 

são serviços de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais de 

um ou mais Centros de Saúde (CS) e cuja missão é garantir a prestação de cuidados de saúde primários 

aos cidadãos de determinada área geográfica (Decreto-Lei n.o 137/2013). 

Para cumprir a sua missão, os ACeS desenvolvem atividades de promoção da saúde e prevenção 

da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados. Desenvolvem também atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, 

controlo e avaliação dos resultados e participam na formação de diversos grupos profissionais nas suas 

diferentes fases, pré-graduada, pós-graduada e contínua. 

A organização dos Cuidados de Saúde Primários na sua configuração atual, conforme Figura 7, 

apresenta uma estrutura com uma organização hierárquica subordinada à gestão e um conjunto de 

unidades distintas relacionadas com a assistência à saúde de indivíduos, famílias, comunidades e 

população.  
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Figura 7. Organização dos Cuidados de Saúde Primários 

 

Fonte: Retirado e adaptado de Melo et al. (2020, p. 2) 

De acordo com a legislação acima mencionada, cada unidade funcional tem uma equipa 

multiprofissional, com autonomia técnica e organizativa, havendo também uma intercooperação com 

as demais unidades funcionais do CS e do ACeS (Decreto-Lei n.o 28/2008; Decreto-Lei n.o 137/2013). 

Relativamente a equipamentos de saúde, o ACeS onde decorreu o estágio é constituído por UCC´s, 

USF´s e UCSP´s. Tem assegurados os serviços de radiologia, Centro de Diagnóstico Pneumológico, 

fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, nutrição e dietética, psicologia, dentista e higienista 

oral, gabinete do cidadão (serviço social), uma unidade de Cuidados Paliativos e Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados.  

Consta no Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI-CSP) do SNS (2021), que esta 

Instituição, no ano contratual de 2021, no mês de março, era composto por 36 Médicos, 19 Internos, 

46 Secretários Cínicos e 67 Enfermeiros.  

A população inscrita, em março de 2021, era de 61.490 utentes, distribuída pelas diferentes 

unidades. Para esta população, as USF/UCSP e USP contam com 37 enfermeiros. A pirâmide etária dos 

utentes inscritos neste ACeS é composta essencialmente por utentes de idades compreendidas entre 

os 45-49 e 70-74 anos, apresentando uma redução da base e alargamento do topo, refletindo assim o 

envelhecimento da população. A estrutura etária confirma a tendência nacional das últimas décadas, 
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ou seja, o decréscimo do grupo etário dos mais novos (até aos 14 anos) e o progressivo aumento da 

população mais idosa (65 e mais anos).  

Esta distribuição etária concorre para um índice de envelhecimento elevado, já que se verifica um 

número superior de pessoas idosas por cada 100 jovens. A análise de toda a informação demográfica 

e dos dados demonstra que a área de abrangência da USP deste ACeS tem vindo a sofrer um 

envelhecimento da sua população, fruto de uma diminuição da natalidade, do aumento da esperança 

média de vida e da migração dos jovens para outros concelhos. 

No polo oposto e de acordo com o Perfil Local de Saúde – 2019, o número de nados vivos também 

tem vindo a decrescer, na sua área de influência, registando-se um declínio nos últimos anos. A taxa 

bruta de natalidade no ano de 2020, em Portugal apresenta o valor de 8.2 e no Algarve apresenta um 

valor de 9.9, portanto mais elevada que a nacional, mas no ACeS em estudo a taxa bruta de natalidade 

nos diferentes municípios que o constituem é inferior tanto à regional como à nacional, mas mostra 

uma tendência de estabilidade nestes últimos anos (PORDATA, 2021). 

Segundo os dados do INE e PORDATA, o envelhecimento demográfico em Portugal continua a 

acentuar-se, tendo o índice de envelhecimento, que compara a população com 65 e mais anos 

(população idosa) com a população dos 0 aos 14 anos (população jovem), atingido o valor de 165.1 

idosos por cada 100 jovens, em 2020 e no Algarve atingiu o valor de 147.9 (PORDATA, 2021). 

Verifica-se um envelhecimento global da população, consentâneo com uma evolução negativa nos 

índices de dependência. O Índice de dependência, entendido como a relação entre a população jovem 

e idosa e a população em idade ativa, no ACeS em questão, apresenta um valor de 66.51, mais alto em 

relação ao nacional que apresenta um valor de 55.7 (PORDATA, 2021).  

4.3.1 Caraterização da Unidade de Saúde Pública 

A USP funciona como observatório de saúde da área geodemográfica do ACeS em que se integra 

e de acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2013 de 7 de outubro, artigo 12º, ponto 1, compete-lhe elaborar 

informação e planos na área da saúde pública, efetuar vigilância epidemiológica, gerir e executar 

programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde da população da 

sua área geodemográfica de intervenção, em geral ou de grupos específicos, de forma a obter ganhos 

em saúde. Executa ainda as funções inerentes à Autoridade de Saúde. 
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De acordo com o BI-CSP, a Missão da USP deste ACeS é “contribuir para a melhoria do estado de 

saúde da população da sua área de intervenção, para obtenção de ganhos em saúde, concorrendo, 

como parte integrante, para o cumprimento da missão do ACeS a que pertence” (SNS, 2021). 

Como consta do BI-CSP, a equipa da USP deste ACeS é constituída por médicos especialistas em 

Saúde Pública, médica interna da especialidade, médicos de Medicina Geral e Familiar que colaboram 

temporariamente na realização de Juntas Médicas, enfermeiras das quais 2 são especialistas, Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica nas áreas da saúde ambiental; higiene oral; nutrição e 

dietética; técnica de análises clínicas e de saúde pública, técnico superior na área de desporto e 

secretários clínicos, integrando ainda, em permanência ou em colaboração temporária, outros 

profissionais que sejam considerados necessários na área da Saúde Pública (SNS, 2021). 

A referida USP, orienta-se de forma estratégica, com uma postura pró-ativa, intervindo sobre os 

fatores protetores da saúde e sobre os fatores de risco; de modo a dotar os cidadãos, profissionais e 

comunidade de competências que lhes permitam potenciar os fatores protetores da saúde e minimizar 

os fatores de risco (literacia) e responder às necessidades de saúde atuais e futuras dos indivíduos, das 

famílias e comunidade, pela mobilização dos agentes da comunidade (SNS, 2021). 

O Perfil de Saúde do ACeS, parte integrante do Plano Local de Saúde, foi elaborado com base num 

conjunto de indicadores previamente definidos a nível regional, como forma de identificação de 

problemas que afetam a saúde da população do ACeS, em matéria de morbimortalidade e seus 

determinantes. O Plano Local de Saúde da USP, é baseado no modelo salutogénico, considerando a saúde 

um processo dinâmico e só é possível a melhoria da saúde da população, através do envolvimento da 

mesma. Integra atividades, decorrentes dos Programas Nacionais prioritários da DGS (SNS, 2021). 

A população abrangida por esta USP, é predominantemente envelhecida, e as causas importantes 

de morte prematura são a cardiopatia isquémica; acidente vascular cerebral; diabetes Mellitus estando 

associada à elevada taxa de amputações dos membros inferiores; cancro sendo a localização mais 

frequente a do colo-rectal, pulmão e mama; doença mental e suicídio (SNS, 2021).  

No entanto, pela disseminação de TBP, em 2018, entre a população imigrante agrícola residente 

neste ACeS, torna-se prioritário diagnosticar e tratar esta população, facilitar o acesso a cuidados de 

saúde, por forma a promover não apenas a sua saúde individual, bem como a saúde da comunidade. 
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4.3.2 Centro de Diagnóstico Pneumológico 

A Direção-Geral da Saúde desenvolve, no âmbito do Plano Nacional de Saúde, 12 Programas 

Nacionais de Saúde Prioritários (conforme Despacho n.º 6401/2016, de 16 de maio, alterado pelo 

Despacho n.º 1225/2018, de 5 de fevereiro), sendo o Programa Nacional para a Tuberculose (PNT) um 

deles (MS, 2019). O PNT integra a plataforma para a prevenção e gestão das doenças transmissíveis. 

Ao nível nacional, a implementação do PNT tem como principal objetivo a diminuição de incidência de 

doença na população residente.  

Ao nível regional, o Programa de Luta Antituberculosa do Algarve (PLATA), está organizado da 

seguinte forma (Administração Regional de Saúde do Algarve [ARSA], 2018): 

▪ Nove Centros de Diagnóstico e Tratamento (CDT) da TB, que funcionam nos Centros de Saúde de 

Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Albufeira, Silves, Portimão e Lagos, 

assegurados por médicos de Medicina Geral e Familiar e enfermeiros, a tempo parcial. São 

apoiados pelos pneumologistas hospitalares; 

▪ Apoio de internamento do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 

polos de Faro e de Portimão; 

▪ Coordenação do Programa Regional, pelo Diretor de Serviço de Pneumologia, sediada em Faro, 

com apoio administrativo;  

▪ Centro de Referência Regional da Tuberculose Multirresistente, sediado em Faro. 

Os Centros de Diagnóstico e Tratamento da TB têm como objetivos gerais (ARSA, 2018): 

▪ Diagnóstico o mais precoce possível da doença;  

▪ Tratamento correto e completo da doença; 

▪ Avaliação e despiste da doença nos contactos dos doentes. 

Objetivos Específicos: 

▪ Detetar precocemente casos de doença (TB) > 90 %;  

▪ Tratar e curar doentes bacilíferos > 87 %;  

▪ Diminuir a taxa de incidência de novos casos de TB < 20 %000;  

▪ Diminuir a taxa de abandono do tratamento < 20 %;  

▪ Rastreio de contactos > 90 %;  

▪ Diminuir a taxa de incidência de multirresistentes < 2 %;  

▪ Garantir a Toma Observada Direta em 100% dos retratamentos e multirresistentes (ARSA, 2018). 
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Ao nível local, o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), é a unidade prestadora de cuidados 

de saúde, em regime de ambulatório, sediada no ACeS. Está integrado na USP, garantindo o acesso à 

prestação de cuidados de saúde, permanente e gratuito, acessível a toda a população que integra o 

ACeS. Permite gerir o diagnóstico e tratamento da TB de forma integrada na comunidade, 

estabelecendo parcerias de atuação com os cuidados de saúde primários, instituições hospitalares e 

diversas estruturas comunitárias. 

As competências do CDP neste ACeS são:  

▪ Cumprir as orientações emanadas ao nível nacional e regional; 

▪ Assegurar a consulta médica e de enfermagem;  

▪ Garantir o acompanhamento do tratamento dos casos diagnosticados;  

▪ Garantir, por si, ou através da articulação com os restantes serviços, a administração da TOD;  

▪ Executar os rastreios em contactos próximos dos casos de TB, em articulação com a USP ou outros 

serviços/instituições que para o efeito se revelem necessários;  

▪ Prestar toda a colaboração necessária à prossecução das atividades de rastreio de TBP em 

contactos próximos de casos, ou noutros contextos em que haja necessidade;  

▪ Executar as atividades de rastreio programadas para a sua área de influência;  

▪ Proceder à notificação dos casos de TB, preenchendo os suportes informáticos que integram o 

sistema de informação da TB;  

▪ Colaborar na execução de programas de garantia de qualidade na área do diagnóstico e 

tratamento da TB seguindo os protocolos existentes na região;  

▪ Cumprir as medidas de controlo e prevenção de infeção;  

▪ Disponibilizar toda a informação gerada no âmbito das atividades desenvolvidas na área da TB 

(estatística mensal) ao coordenador regional do PLATA;  

▪ Participar em todas as reuniões agendadas pelo coordenador regional do PLATA;  

▪ Participar em ações de formação;  

▪ Articular com as Unidades de Saúde Pública e CDP´S de outras Regiões. 

O CDP contribui para a prossecução dos objetivos do PNT através de uma equipa de profissionais, 

que desenvolvem o seu trabalho no âmbito do: 

▪ Diagnóstico de TB ativa; 

▪ Rastreio de contactos e/ou população vulnerável; 

▪ Tratamento correto e completo de TB ativa e TBIL. 
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Funciona em espaço próprio e com acesso a serviço de radiologia. A equipa multidisciplinar é 

constituída por médico (Medicina Geral e Familiar), enfermeiras e assistentes técnicas. Este serviço 

conta com um período de consultas médicas por semana, alternando entre concelhos. Na área 

administrativa há resposta em todo o horário de funcionamento da USP. Articula diretamente com a 

USP, que na suspeita ou presença de um doente com TB procede à notificação e investigação 

epidemiológica, através da realização do inquérito epidemiológico e rastreio dos contactos. Articula 

também com o Laboratório Regional de Saúde Pública da ARS Algarve que é responsável pelo 

processamento dos produtos biológicos e com o CDT que é responsável pelo processamento dos dados 

relativos ao CDP e introdução no SVIG-TB.  

O rastreio e tratamento da TB baseia-se numa política de facilidade e proximidade para o utente, 

assim, este poderá recorrer a qualquer CDP que lhe seja conveniente e facilitador. Recorrem ao CDP 

todos os indivíduos com exposição a TB nas vias respiratórias; suspeita de TB; TB em tratamento; 

Imunodeprimidos ou candidatos a tratamento imunossupressor; provenientes de países com elevada 

incidência de TB; crianças com indicação para vacina BCG e com necessidade de rastreio prévio. 

As unidades funcionais do ACeS e a USP colaboram na identificação e referenciação de casos 

suspeitos de TBP ativa e respetivos contactos elegíveis para rastreio. A USP realiza o inquérito 

epidemiológico e identifica utentes passíveis de serem rastreados para o CDP. A realização do inquérito 

epidemiológico é um dos procedimentos importantes na estratégia de investigação de contactos 

próximos, sendo esta investigação uma das melhores formas de encontrar as pessoas com a 

doença/infetadas ou as que apresentam risco de a contraírem. O médico de família faz uma avaliação 

inicial do utente, sendo posteriormente referenciado, para diagnóstico e tratamento, ao CDP da área de 

residência ou ao serviço hospitalar de pneumologia, no caso de gravidade da situação clínica. Os 

hospitais, no pós-internamento, encaminham os doentes para realização de tratamento em ambulatório, 

cabendo aos CDP assegurar que a transição internamento/ambulatório se procede de forma eficaz.  

Após referenciação e a inscrição no CDP, a pessoa é orientada para a consulta de enfermagem 

para realização da história clínica com inquérito de sintomas. Posteriormente é agendada consulta 

médica, que procede a anamnese, realização de exame objetivo, radiografia de tórax e agendamento 

de testes imunológicos (TST e/ou IGRA de acordo com o motivo de rastreio, idade e comorbilidades). 

Após os resultados poderá ter indicação para efetuar tratamento para cura de doença ativa ou 

preventivo, se TBIL. 
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Em situações excecionais, com necessidade de observação diferenciada (crianças ou formas de TB 

grave e resistente), a pessoa poderá ser orientada para unidades existentes em apenas alguns pontos 

do país (na região do Algarve, está sediada no CHUA em Faro).  

A estratégia de TDO da TB na comunidade, pressupõe a TOD da medicação prescrita. A TOD é 

efetuada, durante o período bacilífero (em que há risco de propagação/contágio), na presença de um 

enfermeiro (pode ser realizada pelo Enfermeiro da USF ou UCSP, e, no caso das Estruturas Residenciais 

para Idosos, pelos Enfermeiros das respetivas instituições, …) ou por alguém a quem o enfermeiro 

delegue funções (tem de ser de confiança e aceite pelo utente) como ilustrado na Figura 8. Nos fins de 

semana, a toma mantém-se sob a responsabilidade dos enfermeiros de acordo com as disponibilidades 

locais, ou o utente faz no domicílio. Quando o risco de propagação/contágio não se verifique, a 

terapêutica pode ser efetuada no domicílio, mantendo a supervisão não presencial.  

Figura 8. Organigrama da prescrição, gestão e supervisão da TOD.  

Fonte: Retirado e adaptado de Manual de Enfermagem TOD em Doentes com TB (DGS, 2016a, p. 15) 

Os enfermeiros do CDP controlam as diversas tomas, estando disponíveis para resolver qualquer 

problema que surja durante o tratamento, sobretudo as reações adversas aos medicamentos e possíveis 

intolerâncias, apoiando todos os enfermeiros em caso de dúvidas e contribuindo para a sua formação 

nesta área. Este é um trabalho de organização diário em prol de um tratamento eficaz, promovendo a 

adesão ao tratamento, prevenindo as resistências e diminuindo a possibilidade de disseminação da 

doença na comunidade que depende de um grande empenho da equipa de enfermagem do CDP, assim 

como dos Enfermeiros que localmente e diariamente administram a terapêutica aos diferentes utentes. 
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4.4 Dados relativos à Tuberculose (SVIG-TB) 

O controlo da TB em Portugal tem um sistema de informação e vigilância próprio e informatizado 

(de registo e análise de dados), o SVIG-TB, divulgado pela Circular Normativa n.o 6/DT de 13 de março 

de 2001. Quando é detetado um caso de TB, a sua notificação para o Sistema Nacional de Informação 

de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e SVIG-TB é obrigatória. 

O SVIG-TB alimenta uma base de dados nacional desde 1992, e em 2000 foi restruturado de modo 

a possibilitar a notificação online e análise direta dos dados pelos diferentes serviços clínicos envolvidos 

e a exportação desses mesmos dados individualizados para o sistema de vigilância do ECDC. 

Os dados relativos à TB dependem inteiramente da qualidade de informação introduzida nos 

sistemas de vigilância. O SVIG-TB permite a extração dos seguintes tipo de dados: medidas de 

frequência, caracterização demográfica, indicadores de progresso, perfil da situação e infeção latente. 

A informatização dos dados é feita ao nível dos distritos com base em dois suportes de informação 

construídos para o efeito, sendo estes, respetivamente Formulário 1 (F1), modelo 145.10/DGS 2000 – 

“Registo de um caso de Tuberculose, confirmado ou provável, caso novo ou retratamento” e os casos 

de TBIL desde que sejam submetidos a tratamento; e Formulário 2 (F2), modelo 145.11/DGS 2000 – 

“Dados complementares ao registo de caso e declaração de termo de tratamento”, constituindo um 

primeiro nível de agregação de dados, sendo posteriormente feita uma nova agregação ao nível 

nacional. O SVIG-TB está centrado nas assessorias sub-regionais do PNT, onde se gere a informação 

dos casos de TB notificados nos CDP (DGS, 2001).  

O F1 destina-se à recolha de informação à data de registo do caso e permite caraterizar o doente, 

os meios de diagnóstico e o tratamento efetuado. É composto por 11 grupos de variáveis, 

nomeadamente: identificação do serviço de saúde, identificação do caso, profissão, deteção, patologia 

associada, fatores de risco, BCG, prova de Mantoux e IGRA atual, apresentação clínica, exames e 

tratamento. Deve ser preenchido na altura do diagnóstico e início do tratamento. Sempre que houver 

alterações ou acrescentos à informação do formulário F1 inicial, deve ser preenchido novo impresso e 

reenviado para o serviço onde ocorre a informatização, assinalando o facto de se tratar de informação 

complementar. 

O F2 destina-se à recolha de informação para seguimento do caso até ao termo do tratamento. É 

composto por seis grupos de variáveis, nomeadamente: identificação do serviço de saúde e nome do 

doente, exames, estirpe e antibiograma, tipagem molecular, serologia VIH e final do tratamento. A 

informação recolhida permite identificar o tempo até negativar as culturas, o resultado do 
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antibiograma, a serologia VIH e os contactos rastreados. Este formulário deve ser preenchido e enviado 

logo que se disponha dos resultados do antibiograma de primeira e segunda linhas, perante a 

transferência de unidade de saúde e no fim do tratamento. 

A informatização dos dados dos formulários F1 e F2 é feita a nível local, sub-regional e regional, 

no entanto, é de salvaguardar a importância do acesso e da análise dos dados por parte de quem os 

produz. A gestão e análise dos dados produzidos e o retorno da informação para os serviços e 

profissionais de saúde que executam o programa é da competência dos coordenadores do PNT aos 

diferentes níveis, na região do Algarve é da responsabilidade do coordenador do PLATA. 

4.4.1 Dados Tuberculose no ACeS 

A evolução da taxa de incidência da TB tem vindo a diminuir, quer a nível do Continente, quer da 

Região e do ACeS, como se observa no Figura 9. 

Figura 9. Evolução da Taxa de Incidência da Tuberculose/100.000 habitantes, 2000-2017 

Fonte: Retirado do PLS do ACeS  

Em termos epidemiológicos, os dados relativos ao número de novos casos de TB, nas suas 

múltiplas formas de apresentação, detetados neste ACeS são os apresentados no Quadro 5, recolhidos 

através dos F1 (modelo 145.10/DGS 2000). Como se pode constatar, o número de novos casos, nos 

diferentes anos, mantém-se baixo, sendo que os casos de TBP são em número superior aos de TBEP, o 

que constitui um maior risco de disseminação da doença e um problema de saúde pública. Foram 

detetados dois casos de TB Extremamente Resistente durante o período em referência, 1 caso em 

cidadão estrangeiro do sexo masculino em 2017 e 1 um caso em cidadão estrangeiro do sexo feminino 

em 2020, com link epidemiológico, ambos sob tratamento na comunidade em TOD, após alta hospitalar. 
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Quadro 5. Dados relativos ao ACeS em estudo nos anos 2015 a 2020  

 
Legenda: Nº: Número; TBP: Tuberculose Pulmonar; TBEP: Tuberculose Extrapulmonar; TBIL: Tuberculose Infeção Latente 

Fonte: Elaboração própria 2021. Dados recolhidos dos F1 (modelo 145.10/DGS 2000) relativos ao ACeS  

A OMS recomenda o tratamento farmacológico padronizado, supervisionado, na comunidade, sob 

condições de gestão adequadas, incluindo a TOD (PNT, 2020b). O uso correto da terapêutica farmacológica 

constitui um componente essencial para o tratamento e controle da TB e para impedir o desenvolvimento 

de estirpes resistentes aos fármacos antibacilares. A estratégia do tratamento supervisionado 

diretamente é efetiva para a redução do abandono do tratamento (Alipanah et al., 2018), no entanto o 

tratamento autoadministrado ainda é frequente nas unidades de saúde deste ACeS. De acordo com os 

dados relativos ao número de pessoas com TB a fazer medicação em TOD (Quadro 6), recolhidos através 

dos F1 (modelo 145.10/DGS 2000), são números reduzidos como se pode constatar. Daí a pertinência de 

uma abordagem junto dos enfermeiros, no sentido de os preparar para poderem cumprir as orientações 

sobre a estratégia de TDO e aderirem e executarem a TOD, supervisionada na comunidade. 

Quadro 6. Toma Observada Direta em doentes com Tuberculose – Cobertura de 2015 a 2020 no ACeS  

 
Legenda: TB: Tuberculose; TOD: Toma Observada Diretamente; Nº: Número 

Fonte: Elaboração própria 2021. Dados recolhidos dos F1 (modelo 145.10/DGS 2000) relativos ao ACeS  

Os dados do SVIG-TB, relativos à TOD na região, mostra números reduzidos, predominando a 

modalidade de tratamento autoadministrado, mas apesar disso, esse número tem vindo a aumentar 

lentamente, desde 2015. 

 

 
Ano 

 Nº de casos 

CDP 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TB 7 9 8 10 9 6 

TOD 5 3 3 7 4 2 
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4.5 Identificação de Necessidades 

Atendendo ao contexto atual de pandemia e o facto de o Estágio Final não ter sido precedido pelo 

Estágio I4, no decorrer da primeira reunião formal com a equipa multidisciplinar da USP e CDP onde se 

realizou o estágio, optou-se pela técnica de brainstorming como estratégia para uma primeira 

abordagem às necessidades sentidas pela equipa.  

Posteriormente, para uma melhor contextualização da problemática em estudo, foram realizadas 

reuniões com os informadores-chave do ACeS, considerados peritos na área em estudo, 

nomeadamente o Coordenador da USP e do CDP, o responsável pelo PLATA, a enfermeira vogal do 

Conselho Clínico e a equipa do CDP, que identificaram a necessidade de intervenção junto dos 

enfermeiros de família, na área do TDO na TB, destacando-se, dentro deste âmbito, a adesão 

comprometida dos enfermeiros à estratégia da Toma Observada Direta da medicação. Todos os 

participantes foram contactados pessoalmente ou via telefónica, tendo as reuniões decorrido na 

primeira semana de Estágio. A finalidade foi fazer uma primeira abordagem, no sentido de perceber 

quais os problemas que mais se evidenciavam. Assim, desta forma, foi possível identificar como 

diagnóstico a “adesão comprometida” dos enfermeiros à estratégia de TDO da TB, especialmente da 

TOD da medicação na comunidade. 

Os participantes nestas reuniões (stakeholders) são suscetíveis de serem agentes promotores 

deste projeto, pela importância do trabalho a realizar e dos problemas sobre os quais se pretende 

intervir, pelo que foram convidados a participar ativamente no mesmo. 

Foi aplicado questionário on-line, enviado para todos os enfermeiros das USF/UCSP do ACeS por 

correio eletrónico institucional, após autorização e divulgação do mesmo pela Diretora Executiva 

(APÊNDICE V). Pretendeu-se apurar quais os conteúdos que os enfermeiros gostariam de ver 

abordados numa sessão de formação em serviço sobre a temática da TB e qual a modalidade, o horário 

e dia de semana que seria mais facilitador. De um total de 34 enfermeiros das USF/UCSP, responderam 

22, correspondendo a 64,7% e a temática do “tratamento” e da “articulação entre CDP e unidades” 

foram as mais selecionadas (APÊNDICE VI). 

Tavares (1993) refere que “a identificação de problemas e das necessidades conduz à elaboração 

de projetos, exigindo o dispêndio de recursos, naturalmente escassos” (p. 17). Assim, é necessário que 

qualquer projeto tenha uma importância prática que seja evidente, que contribua para a resolução de 

problemas relevantes na área da saúde e que satisfaça os objetivos das instituições, onde se pretende 

 
4 Concedida equivalência à Unidade Curricular Estágio I 
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que seja implementado. O autor supracitado menciona ainda que, no final do diagnóstico de situação, 

este possivelmente encontra-se incompleto e desatualizado, o que implica a necessidade de ser 

continuamente atualizado, não sendo este fator impeditivo de avançar para a etapa seguinte. 

O mesmo autor reforça ainda que é altamente fiável conseguir um consenso “obtido entre um 

grupo de pessoas conhecedoras dos problemas e da população em estudo” (Tavares, 1993, p. 64) e, de 

entre diversas técnicas baseadas na pesquisa de consenso, optamos pela “aproximação por 

informadores-chave” (p. 65). 

Propusemo-nos identificar as possíveis razões da menor adesão ao TDO pelos enfermeiros de 

família, junto de informadores-chave (enfermeiros das USF e UCSP do ACeS). A amostra intencional 

não é necessariamente representativa de todos os enfermeiros, mas foi selecionada por critérios que 

assegurem a maior diversidade de experiências no terreno e de pontos de vista, entre profissionais 

reconhecidamente competentes e com responsabilidades inequívocas na administração de 

terapêutica, gestão e vigilância de feitos adversos.  

Para haver ganhos em saúde para a pessoa com TB, são necessários regimes de tratamentos 

efetivos e a adesão a estes regimes. As implicações da não adesão ao tratamento são significativas, 

incluindo o aumento da morbilidade e mortalidade, redução expressiva da qualidade de vida para o 

doente, assim como o risco aumentado do contágio para a população em geral e o surgir de resistência 

à terapêutica (Alipanah et al., 2018; ICN & OE, 2009; WHO, 2003b) tendo portanto, o enfermeiro um 

papel preponderante na promoção da adesão ao regime terapêutico, tornando o tratamento mais fácil 

e exequível, no empoderamento e promoção da literacia da pessoa com TB e na prevenção da 

transmissão e contributo para a erradicação desta doença infeciosa (ICN & OE, 2009; ICN, 2015).  

A adesão é o pilar para o sucesso do tratamento da TB e deve ser estimulada para interrupção do ciclo 

de transmissão do Mycobacterium tuberculosis (Alipanah et al., 2018; ICN, 2015; Matteelli et al., 2018; 

WHO, 2020a). Para a OMS há adesão quando o comportamento de uma pessoa, no que se refere ao 

regime terapêutico proposto, coincide com as recomendações de um profissional de saúde (WHO, 2003b).  

A importância da supervisão do tratamento da TB, na comunidade, pelos enfermeiros de família é 

notável, aumentando as chances de adesão ao tratamento, de cura e diminuindo o número de casos de 

abandono contribuindo assim para o controle da doença (Alipanah et al., 2018). Face ao exposto, visamos 

a articulação entre o CDP e as USF/UCSP de um ACeS da Região do Algarve, com o objetivo de expandir 

a estratégia do TDO. 

Este Projeto de Intervenção Comunitária (PIC), ancorado na Metodologia do Planeamento em 

Saúde, numa primeira fase, etapa do diagnóstico de situação, tem como objetivos identificar as 
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dificuldades e propostas de intervenção dos enfermeiros, no âmbito da estratégia de TDO da TB, com 

a finalidade de empoderar os enfermeiros e contribuir para a implementação da TOD da TB nas 

USF/UCSP de um ACeS da Região do Algarve.  

Conhecer as necessidades sentidas e expressas pela população é importante no diagnóstico, 

tornando-se fulcral na fase de escolha de prioridades e posteriormente na etapa de planeamento das 

atividades (Imperatori & Giraldes, 1992). A opinião dos enfermeiros de família, acerca da estratégia do 

TDO e do regime de TOD da medicação da pessoa com TB nas respetivas unidades é considerada 

indispensável. Procura-se, então, dar voz aos enfermeiros, através da entrevista, proporcionando-lhes a 

possibilidade de manifestar as suas opiniões relativas a esta estratégia, tornando-os atores participativos.  

4.5.1 Considerações Éticas 

A profissão de Enfermagem, em Portugal, sendo uma profissão autorregulada (Lei n.o 156/2015) e 

com um Código Deontológico integrado na Lei portuguesa, bem como o Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros (REPE), tem na sua conduta um conjunto de princípios e normas que têm 

incutido o pensamento ético alicerçado na conduta profissional dos enfermeiros. 

O domínio da responsabilidade profissional, ética e legal é, também, enquadrado no perfil de 

competências comuns a todos os enfermeiros especialistas. A alínea a) do artigo 5º do Regulamento 

n.º 140/2019, no que diz respeito a este domínio, diz que qualquer enfermeiro especialista “desenvolve 

uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo com as normas 

legais, os princípios éticos e a deontologia profissional”. Diz ainda na alínea b) que este “garante 

práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” 

(Regulamento n.o 140/2019, p. 4745). 

O processo ético é a filosofia que enforma todas as decisões, no que respeita ao processo de 

decisão para os cuidados de enfermagem (no contexto clínico) e para a produção de conhecimento (no 

contexto científico) (Melo, 2020). Quer os cuidados de enfermagem, quer a investigação em 

enfermagem em Saúde Comunitária e de Saúde Pública se desenvolvem assentes no processo ético e 

exigem sempre o consentimento informado nos cuidados de saúde e a salvaguarda dos princípios da 

proteção de dados e direito à privacidade, garantindo a sua utilização em estudos que se coadunem 

com benefício para a sociedade. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas (Resolução n.º 217 A III) em 10 de dezembro 1948, norteia o desenvolvimento de 

quadros reguladores para a proteção de seres humanos nos processos de investigação. São exemplo a 

Declaração de Helsínquia, que orienta os princípios fundamentais da investigação biomédica com seres 

humanos, seja ela clínica ou não clínica, ou a convenção de Oviedo, ratificado em Portugal em 2001 

(Resolução da Assembleia da República n.o 1/2001), que vem consagrar a proteção dos direitos do 

homem e da dignidade do ser humano relativa às aplicações da Biologia e da Medicina, garantido, entre 

outros aspetos fundamentais, a questão do consentimento. A questão da vida privada e do direito à 

informação estão consagrados em todas as orientações do Regulamento Geral da Proteção de Dados. 

De acordo com a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, no artigo 29º relativo ao tratamento de dados 

de saúde, no ponto 4 “(…) os estudantes e investigadores na área da saúde (…) e todos os profissionais 

de saúde que tenham acesso a dados relativos à saúde estão obrigados a um dever de sigilo” (p.11). 

Diz ainda no artigo 31º , ponto 1 que o tratamento para fins de investigação científica “(…) deve 

respeitar o princípio da minimização dos dados e incluir a anonimização (…) dos mesmos sempre que 

os fins visados possam ser atingidos por uma destas vias” (p.12) e no ponto 4 que o consentimento 

relativo ao tratamento de dados para fins de investigação científica “pode abranger diversas áreas de 

investigação ou ser dado unicamente para determinados domínios ou projetos de investigação 

específicos, devendo em qualquer caso ser respeitados os padrões éticos reconhecidos pela 

comunidade científica” (Lei n.o 58/2019, p. 12). 

Qualquer investigação realizada ao ser humano, levanta questões morais e éticas. Fortin (2009) 

refere que “é importante tomar todas as disposições necessárias para proteger os direitos e liberdade 

das pessoas que participam nas investigações” (p. 116), pelo que foram criados os códigos de ética. 

Para a mesma autora, deve-se ter em conta os cinco princípios determinados pelos códigos de ética, 

para que sejam protegidos os direitos das pessoas e estes princípios são: o direito à autodeterminação, 

o direito à intimidade, o direito ao anonimato e à confidencialidade, o direito à proteção contra o 

desconforto e o prejuízo, o direito a um tratamento justo e equitativo (Fortin, 2009). 

Relativamente ao direito à vida privada, o participante, neste projeto, tem o direito de conservar 

o direito ao anonimato, sabendo que os dados colhidos serão confidenciais. O anonimato é respeitado 

se a identidade do participante se mantiver desconhecida (Fortin et al., 2009). O segredo profissional 

pretende respeitar e proteger o direito das pessoas à reserva da sua vida privada e à confidencialidade 

das informações e dados pessoais, garantindo a confiança nos profissionais de saúde.  
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Os autores supracitados mencionam que a realização de um estudo implica o consentimento dado 

pelos participantes e este deverá ser livre e esclarecido. Este consentimento é considerado livre e 

voluntário quando a pessoa que dá a sua concordância, apresenta todas as suas faculdades mentais e 

não foi manipulada para participar no estudo. Para que o consentimento seja esclarecido, os 

participantes deverão ser dotados da informação necessária para que sejam capazes de decidir se 

querem ou não participar (Fortin et al., 2009). 

Nesse sentido, para a recolha de dados foram realizados procedimentos de forma a cumprir a 

componente ética e legal da pesquisa em enfermagem com seres humanos: 

▪ Foi solicitado um pedido inicial para realização do PIC à Direção Executiva do ACeS, coordenador 

do PLATA (APÊNDICE II), coordenador da USP e responsável do CDP (APÊNDICE III), tendo sido 

autorizado a sua realização em todas as unidades. 

▪ Foi efetuado pedido de parecer à Comissão de Ética de Saúde da ARS Algarve que emitiu parecer 

favorável (APÊNDICE IV).  

▪ Para a recolha dos dados do CDP e do SVIG-TB, contamos com as devidas autorizações, do 

Coordenador do PLATA, da USP e do CDP do ACeS. 

▪ Para a realização das entrevistas aos enfermeiros, foi enviado pedido de autorização à Direção do 

ACeS, (APÊNDICE VII), tendo sido as mesmas autorizadas. Foi enviado convite a todos os 

enfermeiros para participarem nas mesmas, via correio eletrónico institucional (APÊNDICE VIII).  

▪ Para a realização das Entrevistas, cumprindo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de 

Oviedo, no sentido de garantir a confidencialidade e anonimato e de maneira a pedir autorização 

para a gravação das mesmas e para utilizar informações e citações para a análise qualitativa, foi 

assinado documento de Consentimento Informado Livre e Esclarecido (APÊNDICE IX) em duas vias, 

pelos intervenientes na entrevista, em que está patente o compromisso de que todas as questões 

burocráticas e éticas são respeitadas, sabendo que não lhes advinha qualquer prejuízo se, em 

qualquer altura, decidissem interromper a entrevista.  

▪ No processo de tratamento de dados não é possível identificar os entrevistados (enfermeiros das 

várias USF/UCSP) em virtude de os dados serem armazenados sem identificação individual, 

respeitando assim o anonimato. A realização das entrevistas foi anunciada previamente e 

realizadas após explicar aos participantes o seu objetivo, tendo estes participado de forma 

voluntária e esclarecida. 

▪ Tivemos em consideração os seguintes aspetos: programação das entrevistas de forma criteriosa 

no que diz respeito à hora, local e dia; informação ao enfermeiro sobre o tema e quais os objetivos 
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do projeto; garantir que os resultados não serão associados ao enfermeiro e por fim, dar a 

conhecer os resultados do trabalho (APÊNDICE XV).  

4.5.2 População e Amostra 

Segundo Fortin, Côte e Filion (2009), a população consiste num conjunto de indivíduos com 

caraterísticas semelhantes, que foram definidas por critérios de inclusão, tendo em vista um determinado 

objetivo. Como muitas das vezes não é possível estudar a população completa, o investigador constrói 

uma amostra representativa da população e determina o seu tamanho. Esta representatividade da 

amostra é uma qualidade essencial e, para reduzir o erro da amostragem, pode-se escolher um número 

suficiente de sujeitos de forma aleatória (método probabilístico) ou com caraterísticas conhecidas da 

população (método não probabilístico). A amostra, de acordo com as autoras supracitadas, é “a fração 

da população que constitui o objeto de estudo. Corresponde em menor dimensão à população” (p.55). 

Assim, a população do estudo são 14 enfermeiros de família de um ACeS da região do Algarve, 

reconhecidamente competentes e com responsabilidades inequívocas na administração de terapêutica 

e vigilância de efeitos adversos. Estes 14 enfermeiros integram um universo de 34 enfermeiros 

distribuídos pelas USF/UCSP do referido ACeS, perfazendo 41,2% do total de enfermeiros de família. O 

grupo de participantes foi constituído através da técnica de amostragem não probabilística, intencional 

ou de conveniência, ou seja, foi constituída por indivíduos da população facilmente acessíveis (Fortin, 

2009). Por forma a obter o contributo de todas as USF/UCSP do ACeS, optamos por entrevistar dois 

enfermeiros de cada, assegurando a maior diversidade de experiências no terreno e de pontos de vista, 

perfazendo um total de 14 entrevistas.  

A participação da população no processo de planeamento é fundamental e a população alvo pode 

entrar não só na implementação como também na elaboração dos projetos que lhe são dirigidos, sendo 

esta participação comunitária um aspeto importante da organização (Tavares, 1993). 

Deste modo, optamos por planificar o processo de seleção dos enfermeiros, no período entre 25 de 

março e 11 de abril de 2021. Esta primeira abordagem foi efetuada, pela Enfermeira responsável da 

Consulta de CDP, por ser a Enfermeira de referência para estes enfermeiros, o que veio a verificar-se numa 

mais-valia, tanto na assertividade da comunicação, como na confiança e respeito por parte dos pares. O 

convite para a participação efetivou-se mediante correio eletrónico institucional (APÊNDICE VIII), enviado 

aos enfermeiros responsáveis das sete unidades (cinco USF e duas UCSP), e posterior divulgação pelos 

enfermeiros que as integram, indicando que a participação seria a título individual, por forma a perfazer 
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dois participantes por unidade, sendo que uma das entrevistas seria aplicada ao enfermeiro 

responsável de cada USF/UCSP do ACeS. As entrevistas ficaram agendadas consoante a disponibilidade 

dos mesmos. No período de 11 a 23 de abril, foram realizadas as entrevistas tal como programado. 

4.5.3 Instrumento de Recolha de Dados – Entrevista 

Uma vez que o diagnóstico da situação “exige a identificação do entrecruzamento entre as 

necessidades sentidas pela comunidade, aquelas que por ela são expressas (…) e as reais” (Melo, 2020, 

p.11), a entrevista semiestruturada afigurou-se como instrumento de eleição para recolha de dados, 

para um adequado diagnóstico da situação. 

Na identificação de problemas/necessidades, foi utilizada a entrevista semiestruturada de resposta 

aberta. Identificados os participantes, foram agendadas as entrevistas, que decorreram nas respetivas 

instalações das USF/UCSP dos mesmos, realizadas em ambiente de privacidade, em data e hora 

previamente definidas com o entrevistado e de acordo com a disponibilidade de cada um. Todos 

assinaram a declaração de consentimento informado (APÊNDICE IX) para a participação e gravação das 

entrevistas. As entrevistas foram realizadas no mês de abril de 2021, gravadas e posteriormente 

transcritas para texto em formato Word®, identificadas com a sigla (E) e enumeradas de 1 a 14. Para o 

efeito, foi utilizado um guião de entrevista (APÊNDICE X), elaborado para o efeito e testado 

previamente, de forma a detetar erros e ambiguidades na formulação das questões e garantir que 

todas as perguntas eram claras e que no final todos os temas que faziam parte do guião tinham sido 

abordados.  

A duração média de cada entrevista foi de cerca de 30 minutos. No início da entrevista os 

enfermeiros foram informados quanto aos objetivos, métodos, finalidade, motivo da realização das 

entrevistas. Contou-se ainda com a participação dos entrevistados na validação das entrevistas em que 

após transcrição em texto foram devolvidas aos participantes para comentários e/ou correções 

(APÊNDICE XI), sendo que as mesmas foram todas validadas. 

Os dados recolhidos foram organizados em torno dos seguintes objetivos:  

1. validar a relevância do TDO para os enfermeiros das USF/UCSP;  

2. identificar os aspetos que consideram positivos e/ou negativos em relação ao TDO;  

3. identificar as principais necessidades/dificuldades dos enfermeiros em relação ao TDO;  

4. identificar propostas para melhorar a estratégia do TDO nos serviços;  

5. identificar propostas por forma a facilitar a TOD. 



 
 

 
mar-22 | Página 87 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

4.5.4 Dados recolhidos através de entrevista 

Tavares (1993) remete-nos para a identificação das necessidades através de inquéritos, como a 

técnica da entrevista, que permitam obter dados necessários para a formulação do diagnóstico. A 

entrevista, para Fortin (2009) é um dos principais métodos de colheita de dados na investigação 

qualitativa. Este “é um modo particular de comunicação verbal entre duas pessoas, um entrevistador que 

recolhe dados e um respondente que fornece informação” (Fortin et al., 2009, p. 375).  

A opção pela técnica de entrevista semiestruturada, individual, deu-se em função de proporcionar 

ao entrevistador melhor entendimento e captação da perspetiva dos entrevistados, onde os 

participantes falam livremente acerca da temática. Utilizamos a entrevista semidirigida pois esta oferece 

a vantagem de uma maior possibilidade de obter informações sobre o tema (Fortin et al., 2009). 

Utilizaram-se questões abertas, colocadas de acordo com o fluir da entrevista, em que os enfermeiros 

responderam de forma livre, através de uma conversação informal, formulando as respostas nas suas 

próprias palavras, permitindo a livre expressão do pensamento e permitindo à mestranda um exame 

mais aprofundado das respostas (Fortin, 2009).  

As entrevistas foram gravadas e, após audição integral das mesmas e respetiva transcrição para 

documento em Word® do Office® foram analisadas. Os dados recolhidos foram organizados tendo em 

conta os objetivos definidos. No processo de tratamento de dados não é possível identificar os 

entrevistados em virtude de os dados serem armazenados de forma agregada e sem identificação 

individual. A leitura detalhada das entrevistas ajudou a clarificar as diferentes partes que compõem o 

corpus, tendo sido efetuado de seguida recorte e transcrição das unidades de registo para análise, 

considerando os objetivos do estudo. Para a análise dos dados foi essencial a análise de conteúdo. 

4.5.5 Análise de conteúdo 

A análise de entrevistas insere-se na análise de conteúdo, com base nas recomendações e etapas 

necessárias, previstas por Bardin (2019).  

A definição de análise de conteúdo, de acordo com o autor supracitado, é o “conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(Bardin, 2019, p. 44). É uma técnica que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 
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quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação, por forma a poder ser interpretada, não devendo 

ser utilizada unicamente para se proceder a uma descrição do conteúdo das mensagens, sendo que o 

seu principal objetivo é a inferência de conhecimentos. 

De acordo com Bardin (2019) devem ser observadas as seguintes etapas cronológicas: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

A totalidade da transcrição das entrevistas constitui o corpus de análise que mais não é que todo 

o conjunto de comunicações que irão ser submetidos aos procedimentos analíticos. Depois de definido 

o corpus, há que tratar esse material, ou seja, há que codificá-lo. A codificação é uma transformação 

dos dados brutos, que, sendo agregados em unidades, permitem uma descrição mais exata das 

caraterísticas pertinentes do conteúdo (Bardin, 2019).  

O conjunto das entrevistas gravadas e posteriormente transcritas para Word® constituem o corpus 

a analisar, sendo este entendido como “o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos” (Bardin, 2019, p. 122). A pré-análise é a fase da organização 

propriamente dita; organiza-se o material a ser analisado, com o objetivo de torná-lo operacional e 

sistematizar as ideias iniciais, de constituir o corpus da pesquisa.  

A leitura flutuante consiste em estabelecer contacto com os documentos a analisar (o texto), 

“deixando-se invadir por impressões e orientações” (Bardin, 2019, p. 122). Esta etapa permitiu entrar no 

conteúdo do texto e familiarizar-se com a experiência relatada pelos enfermeiros participantes do estudo. 

O critério de recorte considerado na análise de conteúdo foi de ordem semântica, ou seja, 

considera o tema como unidade de registo, considerado como uma afirmação acerca de determinado 

assunto, ou seja, a frase, um resumo por influência do qual pode ser afetado um amplo conjunto de 

formulações singulares (Bardin, 2019).  

Uma análise de conteúdo, pressupõe a definição de unidades de registo, de contexto e 

eventualmente de enumeração. Considera-se a unidade de registo como “a unidade de significação a 

codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando a 

categorização e a contagem frequencial” (Bardin, 2019, p. 130).  

A exploração do material, organização da análise, consiste na classificação e agregação das 

informações em categorias simbólicas. É a etapa mais longa e consiste na efetivação das decisões 

tomadas na pré-análise. É o momento em que “os dados brutos são transformados” de forma organizada 

e “agregadas em unidades, as quais permitem uma descrição das características pertinentes do 

conteúdo” (Bardin, 2019, p. 129). Divide-se em codificação e categorização. 
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A codificação corresponde a uma identificação, que por recorte, agregação, enumeração, permite 

atingir uma representação de conteúdo e da sua expressão; a unidade de registo é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, 

visando à categorização e à contagem em termos de frequência; as unidades de contexto servem para 

compreender a unidade de registo, por exemplo a frase para a palavra e o parágrafo para o tema. 

Na análise de conteúdo a definição de categorias tem o propósito de simplificar, facilitando a 

apreensão e possivelmente a explicação dos fenómenos, sendo que as categorias agregam um conjunto 

de elementos, neste caso unidades de registo, sob um determinado título, tendo por base caraterísticas 

comuns, obtendo-se uma apresentação simplificada dos dados, passando de dados brutos a dados 

organizados (Bardin, 2019). Ocorre em duas etapas: o inventário em que se isolam os elementos comuns 

e a classificação, em que se repartem os elementos e se impõe uma certa organização.  

As categorias devem reunir determinadas caraterísticas, nomeadamente, devem ser exaustivas 

(todo o conteúdo que se decidiu classificar deve ser totalmente incluído nas categorias), exclusivas (os 

mesmos elementos só podem pertencer a uma categoria); objetivas (as caraterísticas de cada categoria 

devem ser explicitadas sem ambiguidade e claras) e pertinentes (devem estar de acordo com os 

objetivos e o conteúdo que está a ser classificado) (Bardin, 2019). 

Esta técnica propõe analisar o que é explícito no texto, para obtenção de indicadores que 

permitam inferências. Destaca-se a afirmação de Holsti, citado por Bardin (2019), “a intensão de 

qualquer investigação é de produzir inferências válidas a partir dos dados” (p. 166). 

O tratamento dos resultados, consiste na captação dos conteúdos manifestos e latentes contidos 

em todo o material recolhido. A inferência e interpretação permite o tratamento estatístico simples 

dos resultados, permitindo a elaboração de tabelas que condensam e destacam as informações 

fornecidas pela análise (Grelha de Análise 1). 

A finalidade da análise de conteúdo é identificar os elementos comuns que emergem do material 

recolhido, para ter uma visão de conjunto, do entendimento que os entrevistados dão acerca da 

temática, interpretando-os e, por outro lado, identificar a frequência com que certos temas aparecem 

no corpus constituído. 

De seguida apresentamos a tabela que condensa e destaca as informações fornecidas pela análise 

de conteúdo e que permite o tratamento estatístico simples dos resultados. 
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Grelha de Análise 1. Entrevistas 

Legenda: TDO: Tratamento Diretamente Observado; TOD: Toma Observada Direta; F: Frequência Unidades de Registo 

Fonte: Elaboração própria 2021 

4.5.6 Apresentação e análise dos dados 

Tendo em consideração que, numa análise qualitativa, o que se pretende é apreender algo a partir 

do que os entrevistados nos confiam, os significados que lhe atribuímos, construídos a partir das 

perguntas efetuadas e de recortes do discurso, leva-nos à análise dos dados organizados, que são de 

seguida apresentados com o objetivo de desenvolver o tema. Na apresentação dos dados são utilizados 

símbolos/códigos linguísticos (Quadro 7), cujo significado passamos a referir: 
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Quadro 7. Símbolos/códigos linguísticos utilizados na apresentação dos dados 

… excerto da transcrição original considerada irrelevante para a análise   

Palavra entre ( ) palavra ou frase de ligação que confere significado à declaração 

Texto em itálico citação direta do discurso 

(E número) código da entrevista 

Fonte: Elaboração própria 2021 

Passamos a apresentar os dados por área temática, categorias e subcategorias. 

Após agregação das respostas sinónimas ou semelhantes, decidimos não apresentar na análise 

todas as unidades de registo que continham a mesma, ou quase a mesma declaração, apresentamos 

apenas as mais significativas.  

ÁREA TEMÁTICA - VALIDAR A RELEVÂNCIA DO TDO PARA OS ENFERMEIROS DAS USF/UCSP 

Ao analisar a temática da relevância do TDO para os enfermeiros, foi possível categorizar em cinco 

categorias, nomeadamente:  

1- A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO 
2- EDUCAR PARA A SAÚDE  
3- A CORRESPONSABILIZAÇÃO  
4- A ARTICULAÇÃO 
5- DESCONHECIMENTO/INEXPERIÊNCIA DOS ENFERMEIROS NESTA ÁREA 

Ao analisar a temática da relevância do TDO para os enfermeiros das USF/UCSP, a IMPORTÂNCIA 

DO TRATAMENTO é reconhecida por todos os enfermeiros e a implementação da estratégia de TDO é 

vista como capaz de diminuir o abandono, permite a aproximação do enfermeiro à pessoa com TB, a 

valorização do vínculo entre os dois, de forma a empoderar o doente em relação ao tratamento e 

potencia a adesão ao tratamento, reduzindo o insucesso terapêutico.  

“… se essa toma for feita presencialmente é a forma que tenho de validar que o doente está 
efetivamente cumprir a terapêutica … se não for vigiado pelos profissionais, mais facilmente 
abandonam e não vai ser benéfico para o controle da Tuberculose” (E5) 

“… existe, tanto do profissional como do utente um empenho e uma responsabilidade 
acrescida” (E4) 

“… é a confirmação que eles realmente tomam a medicação, que não há esquecimento … 
estabelecer uma relação de compromisso, um com o outro, não é? principalmente deles 
connosco, para vir aqui ter, para cumprirem, terem abertura, confiança” (E11) 

O tratamento deve centrar-se na pessoa doente com TB, sendo imprescindível garantir a 

monitorização e acompanhamento individualizado de cada pessoa/família ao longo de todo o tempo 

de tratamento pelo enfermeiro, pois, só assim se pode garantir a adesão ao regime terapêutico 

(Alipanah et al., 2018; ICN, 2015; OE, 2008). O enfermeiro, mediante uma abordagem centrada no 



 
 

 
mar-22 | Página 92 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

doente, utilizando um conjunto de intervenções de adesão adaptadas às necessidades e valores da 

pessoa com TB, leva a melhores resultados no tratamento (Alipanah et al., 2018).  

1- A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO subdivide em quatro 

subcategorias:  

I- redução do abandono/adesão ao tratamento 

A maioria dos enfermeiros associou o TDO a um acompanhamento do tratamento, do início até o 

final, sendo supervisionada a toma da medicação por um enfermeiro. 

“… é muito importante, para termos a certeza de que há adesão ao regime terapêutico … é 
termos a certeza de que o utente cumpriu a toma … a adesão ao regime medicamentoso 
para prevenir o abandono e as interrupções dessa medicação específica” (E8) 

“… é que nós aí sabemos que o utente está realmente a tomar a medicação como deve de 
ser, … que sabe fazer o tratamento correto, percebemos que isso está a acontecer… é 
verificar o nome do doente, o nome da medicação, a dose e a prescrição e verificar que o 
doente toma à nossa frente a medicação” (E12) 

II- efeitos adversos da medicação 

Além disso, o contacto frequente com a pessoa com TB permite que os enfermeiros facilitem a 

ligação a outros cuidados e serviços médicos. O TDO permite a identificação precoce de reações 

adversas aos medicamentos, do agravamento clínico da TB e a não-adesão.  

Os efeitos adversos leves podem geralmente ser geridos pelo enfermeiro ou com tratamento 

direcionado para o controlo dos sintomas; os efeitos graves exigem frequentemente que os 

medicamentos nocivos sejam descontinuados e podem exigir consultas médicas especializadas. 

… verificar se não tem nenhumas reações adversas … se o doente tiver alguma queixa algum 
fator que esteja a influenciar o tratamento devemos comunicar ao CDP … terá mesmo que 
agendar uma consulta médica (E3) 

III- interrupção da cadeia de transmissão  

Está bem estabelecido, nestes enfermeiros, que o tratamento da TB está focado tanto na cura 

individual do doente, quanto na minimização da transmissão do Mtb para outras pessoas, assim, o 

tratamento bem-sucedido da TB tem benefícios tanto para o doente, quanto para a comunidade em 

que a pessoa com TB reside. 

“… porque é uma doença que põe em causa a saúde pública, … garantirmos que a pessoa 
toma … para podermos evitar que haja uma disseminação maior na comunidade.” (E2) 

“… é muito importante, porque os doentes fazendo o tratamento observado, andam 
controlados sabemos se há falhas e é uma maneira de fazer a prevenção na comunidade” (E3) 
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IV- prevenção da multirresistência 

O esquema terapêutico atual para o tratamento da TB é eficaz, distribuído gratuitamente e com 

duração de seis meses, porém, para se obter o sucesso esperado, é necessária a total adesão da pessoa 

ao tratamento. Está documentado que o tratamento adequado da TB rapidamente torna o doente não 

infecioso, previne a resistência medicamentosa, minimiza o risco de incapacidade ou morte por TB, e 

quase elimina a possibilidade de recaída (Nahid et al., 2016). 

… significa observar o utente a fazer aquela medicação … por causa das multirresistências (E6) 

2- EDUCAR PARA A SAÚDE  

Para os entrevistados, as principais considerações, ao desenvolver um plano de gestão incluem 

melhorar a literacia acerca da doença ao educar a pessoa com TB sobre a mesma e o seu tratamento, 

incluindo possíveis efeitos adversos; discutir os desfechos esperados do tratamento, especificamente 

a capacidade de cura da doença; revisão de métodos de apoio à adesão e planos para avaliar a resposta 

ao tratamento, bem como discutir medidas de infecciosidade e controle de infeção utilizando 

terminologia adequada à cultura, linguagem, idade e nível de escolaridade da pessoa, reforçando as 

informações relevantes a cada visita. 

“… tem que saber que enquanto é bacilífero pode contagiar outras pessoas daí ter de tomar 
a medicação assim … à medida que vamos evoluindo no tratamento, vamos programar de 
outra maneira… explicar-lhe porque é que vai fazer aquela medicação durante tanto tempo 
… o que é que aquela medicação vai fazer na vida dele … que se ele não tomar aquela 
medicação o que é que pode acontecer (E3) 

“… de validar a informação que lhe é transmitida … porque se o doente não tiver essa 
informação, ele nunca vai aplicar no dia a dia … temos que ver se realmente o utente 
percebeu quais são os cuidados que tem que ter, como estar em sociedade, com outras 
pessoas … a etiqueta respiratória …  se o doente não tiver essa informação nunca vai 
colaborar connosco” (E12) 

“… a nossa abordagem será bastante importante aqui, preparando o doente para a aceitação 
da doença, a aceitação da medicação e para o cumprimento dessa medicação” (E13) 

3- A CORRESPONSABILIZAÇÃO  

Dado que o tratamento da TB requer múltiplos medicamentos por vários meses, os enfermeiros 

consideram que é crucial que a pessoa com TB esteja envolvida de forma significativa nas decisões 

sobre a supervisão do seu tratamento e cuidados gerais, a corresponsabilização da pessoa. 

“… estabelecer uma relação de compromisso, um com o outro, não é? principalmente deles 
connosco, para vir aqui ter, para cumprirem, terem abertura, confiança” (E11) 

4- A ARTICULAÇÃO 

A articulação entre as unidades e com a família também é valorizada: 
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I- entre as unidades   

 “… o principal é haver uma boa articulação entre o CDP e as unidades e as equipas de 
enfermagem das duas unidades, porque quando há uma articulação e uma boa 
comunicação entre as equipas, uma boa relação, tudo é mais fácil … a colaboração com 
utentes de CDP, na medicação assistida, até agora, nunca houve nenhum problema e sempre 
houve boa colaboração … também não é uma coisa que aconteça muito frequente e quando 
acontece é porque é mesmo necessário” (E14) 

II- com a família  

… o enfermeiro terá que, em articulação com a família, cuidadores da família, amigos, 
certificar se, realmente existe um apoio no sentido de que o utente cumpra a medicação e 
os cuidados a ter … portanto tem que haver um contacto assíduo com os cuidadores, com os 
familiares, desses casos … no sentido de certificar se realmente as coisas estão a ser 
cumpridas … quando o utente vier à consulta deveria vir acompanhado desses familiares ou 
cuidadores dele … e então far-se-ia os respetivos registos … informáticos” (E10) 

5- DESCONHECIMENTO/INEXPERIÊNCIA DOS ENFERMEIROS NESTA ÁREA 

Apesar de os enfermeiros reconhecerem a importância do TDO, a maioria não lhes foi possível 

colocar em prática devido ao reduzido número de casos diagnosticados por USF/UCSP deste ACeS. 

“… aqui na nossa unidade, … não temos a experiência nessa área … os conhecimentos que 
nós temos, são básicos e precisávamos de saber mais” (E7) 

“… provavelmente, porque é algo que aqui não se faz, não é! … estou completamente fora 
desta área” (E8) 

“… é algo que nós não estamos muito focados, porque como não fazemos” (E10) 

ÁREA TEMÁTICA - IDENTIFICAR OS ASPETOS QUE CONSIDERAM POSITIVOS E/OU NEGATIVOS EM 
RELAÇÃO AO TDO  

1- Em relação aos ASPETOS POSITIVOS foi possível dividir em três subcategorias, nomeadamente:  

I.  os enfermeiros identificaram a importância dos registos 

“… registo informatizado da medicação que o doente faz e atualizado … deve registar se o 
doente toma a medicação … pesquisar reações que tenha tido em casa e fazer um registo 
dessas reações” (E3) 

“… a medicação deve ser registada, para além disso deve haver os registos próprios do CDP, 
em que são feitos os registos no âmbito do CDP … conversar com o utente e ir fazendo 
perguntas … se cumpre se não cumpre … confirmar a medicação que está a fazer, se está a 
fazer à hora certa, se está a fazer a toma certa … Os registos, claro! são feitos no Sclínico” (E14) 

II. a proximidade e acompanhamento da pessoa com TB 

Na visão dos enfermeiros, a pessoa com TB recebe bem o TDO, percebendo um maior cuidado e 

preocupação do enfermeiro com a sua condição de saúde. Além de criar um vínculo entre eles, que é 

construído a partir do momento em que este compreende a necessidade e a importância do TDO, 

contribui para o fortalecimento da relação de confiança e compromisso tornando mais fácil a adesão 

ao tratamento.  
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A aceitação do tratamento pelo utente acontece quando este percebe a importância do mesmo e 

a necessidade da sua adesão. A melhoria que daí advém contribui para o fortalecimento da relação de 

confiança e compromisso no processo terapêutico. (Alipanah et al., 2018; World Health Organization 

[WHO], 2003b). 

Para o enfermeiro, o TDO é uma oportunidade de estar próximo da comunidade, mas para isso 

acontecer é necessário reforçar a importância do tratamento aos utentes e manter uma boa 

comunicação. 

“… o doente ao ir falar com a enfermeira que habitualmente o segue, pode estar mais à 
vontade para descrever sintomas ... é o enfermeiro de família, que conhece bem o doente, 
sabe se tem condições económicas, … se mantém o cumprimento da terapêutica … o doente 
apresentar-se, vir a tomar a medicação todos dias … se o doente faltar à toma da medicação 
penso que é importante telefonar e verificar porque é que não vem naquele dia” (E3) 

“... o utente ao ter que se dirigir aos serviços, acaba por ter um maior compromisso, tem 
uma maior vigilância, maior acompanhamento” (E5) 

III. os cuidados adequados/personalizados 

Os cuidados centrados no doente são entendidos como prestação de cuidados que respeitam e 

respondem às preferências, necessidades e valores individuais do doente, e garantindo que esses 

valores orientam todas as decisões do enfermeiro (Nahid et al., 2016). O enfermeiro tem de facilitar 

este tratamento, pois reconhece-se a sua importância na redução da transmissão, controlo 

epidemiológico e na cura efetiva da pessoa com TB. 

“… nas unidades de cuidados de saúde primários, penso que todas têm o que é preciso para 
assegurar este tipo de tratamento … acordar com o doente a melhor hora para o doente vir 
tomar a medicação, antes de ir para o trabalho, depois do trabalho … consoante a hora do 
dia em que o enfermeiro está … se o enfermeiro naquele dia não está, pode organizar a toma 
para outro colega e o doente vem diretamente dirigida aquele colega para não estar muito 
tempo na sala de espera” (E3)  

Os cuidados centrados no doente respeitam o direito de a pessoa com TB participar ativamente, 

como um parceiro informado, em decisões e atividades relacionadas com o seu tratamento. 

2- Quanto aos ASPETOS NEGATIVOS foi possível categorizar em quatro subcategorias, sendo elas:  

I. o estigma associado à doença 

Quanto aos aspetos negativos, os enfermeiros referem que alguns utentes não aceitam o TDO por 

medo do estigma e preconceito que podem sofrer ao serem reconhecidos como doentes com TB, bem 

como as dificuldades no acesso ao centro de saúde e a complexidade do tratamento.  

“… os negativos, muitas vezes está associado à exposição das pessoas … não se sentem 
confortáveis, porque estão rotuladas com a doença e têm vergonha” (E14) 
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II. as dificuldades no acesso 

… eles (os utentes) não têm como vir e às vezes moram longe. Pessoas que moram um 
bocadinho mais afastados, que até são trabalhadores rurais, e depois para virem aqui à 
cidade, só isso, é uma logística complicada. São pessoas que têm pouco dinheiro, poucos 
recursos, poucos apoios e é um bocadinho difícil … as condições em que vivem (os utentes) 
não são muito boas a não têm forma de muitas vezes, se deslocar ao centro de saúde (E2) 

… (o utente) não ter meios para se deslocar ao centro de saúde ou morar muito longe ou não 
ter os recursos financeiros … estar mais sujeito aos horários, à disponibilidade da equipa de 
enfermagem (E5) 

III. a complexidade do tratamento 

É reconhecido, que os fatores que podem influenciar o abandono do tratamento são os esquemas 

de tratamento longos, dificuldades no acesso ao serviço, problemas de comunicação entre 

profissionais e doente, além de condições socioeconómicas e hábitos de vida (ICN, 2015).  

“… é o rótulo que pode ser colocado, é o tratamento que é demasiado longo e são os efeitos 
secundários … é um tratamento extremamente longo e pode ser difícil a adesão por ter de 
vir aqui ao centro de saúde todos os dias … de ser visto pelas outras pessoas” (E6) 

“… o facto de o tratamento ser muito longo, extenso, faz um transtorno brutal, tanto para 
nós, recursos que estão a ser esgotados numa administração de uma medicação e podiam 
estar a ser usados para outra coisa, e mesmo com o próprio utente nas deslocações” (E8) 

IV. a falta de confiança 

Os enfermeiros referem ainda a sensação de falta de confiança na pessoa como aspeto negativo: 

“… uma sensação de desconforto… a sensação de estarmos a controlar se o utente toma, se 
não toma, se engoliu ou não engoliu, se fez ou não fez e o próprio utente também não se 
deve sentir muito bem nesse papel, não é … acabarmos por não confiar nas capacidades do 
utente, para que ele, de forma autónoma, consiga fazer a sua gestão de regime terapêutica, 
sem ter uma supervisão tão apertada” (E8)  

ÁREA TEMÁTICA - PRINCIPAIS NECESSIDADES/DIFICULDADES DOS ENFERMEIROS EM RELAÇÃO AO 
TDO 

De acordo com a visão de alguns enfermeiros envolvidos, certas fragilidades levam ao 

funcionamento inadequado desta estratégia, prejudicando a operacionalização das atividades e 

dificultando o processo, como a sobrecarga de trabalho, falta de recursos humanos e materiais. Ao 

analisar as dificuldades referidas pelos enfermeiros entrevistados, foi possível dividir em: sentidas 

pelos enfermeiros e as percecionadas pelos enfermeiros inerentes aos utentes. 

1- As subcategorias das DIFICULDADES PARA OS ENFERMEIROS são cinco:  

I. a gestão do tempo  

As dificuldades relatadas foram a falta de tempo, entendida como uma dificuldade para dar 

continuidade ao TDO, já que o enfermeiro, em tempos de pandemia está sobrecarregado de atividades 

e não consegue atender todas as solicitações. 
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“… falta de tempo e porque a gente tem ficheiros muito grandes e às vezes não é muito fácil 
gerir o tempo … tem as coisas combinadas com o utente … às vezes falta-nos … a pessoa não 
cumpriu o horário então torna-se um bocadinho difícil ... reorganizar o serviço … neste 
momento é um bocadinho difícil, está tudo virado para a vacinação COVID” (E1) 

“… para nós irmos fazer o domicílio tem que ficar o serviço desfalcado da nossa presença … 
é muito difícil conseguir ter um dia certo, naquele dia àquela hora, para ir disponibilizar a 
medicação … não é uma coisa muito fácil de se conseguir … os enfermeiros das unidades não 
têm um tempo definido para isto”. (E2) 

“… um domicílio pode ser mais uma sobrecarga de trabalho” (E3) 

Também são referidas como dificuldades: 

II. as dificuldades no contacto 

“… nós verificamos que muitas vezes esses contactos estão sempre a mudar e depois quando 
tentamos ligar, já ninguém atende. Às vezes há utentes que, ainda agora com esta situação 
da vacinação de COVID, … nós não conseguimos contactar de maneira nenhuma” (E2) 

III. a barreira linguística 

“… às vezes mal falam inglês e português, e é muito difícil conseguir comunicar com eles, 
para efetivamente lhes explicar os benefícios, toda a situação em si, o problema e a 
dimensão do problema” (E2) 

IV. o transporte  

São ainda referidas dificuldades nos transportes, quer do doente para vir ao centro de saúde, quer 

do serviço para a realização das visitas domiciliárias, o que dificulta a operacionalização desta 

estratégia, prejudicando-a. Foi sugerida a colaboração das autarquias nesse sentido. 

“… a grande dificuldade, como eu digo, vai ser os domicílios ou disponibilidade para sair 
sempre que o doente faltar” (E3) 

“… a nível do transporte (de serviço), às vezes eu não posso, a gente não consegue … não 
conseguimos facilitar, essa situação dos domicílios” (E11) 

V. a desvalorização 

Também existem opiniões de enfermeiros que desvalorizam esta estratégia, principalmente em 

tempos de pandemia. 

“… o enfermeiro supervisionar um ato, quer dizer, que não é por si só difícil, mas tem mais a 
ver com a necessidade da supervisão e a necessidade da presença … acho que pode ser um 
bocado ingrata, na tentativa de termos de estar a supervisionar alguém para fazer uma 
toma, que se calhar, com outro tipo de estratégias podia ser feito em casa” (E8) 

“… pode ser uma tarefa menos valorizada, porque é uma tarefa de alguma forma simples, 
… não é uma tarefa muito técnica nem nada, … pode ser uma tarefa que realmente nós 
(enfermeiros) nos sintamos pouco úteis” (E12) 

2- As DIFICULDADES INERENTES AOS UTENTES percecionadas pelos enfermeiros subdividem-se 

em 2 subcategorias:  
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I. as relacionadas com a deslocação 

“… a situação do utente ter que vir de longe e efetivamente isso pode trazer algumas 
dificuldades no dia a dia do utente, … pode ser uma pessoa que trabalha … as dificuldades é 
poder haver alguma coisa que o impeça de vir a fazer a toma presencial, … recursos 
económicos baixos e não poder despender de dinheiro para os transportes” (E12) 

“… às vezes também pode ser a falta de transporte para as pessoas se deslocarem, falta de 
horários (dos transportes) … algumas pessoas estão a trabalhar e depois nem sempre têm 
facilidade em vir” (E14) 

II. a descrença/desmotivação 

“… às vezes o número de medicamentos é elevado e eles são um bocado resistentes 
relativamente à quantidade de medicação que eles têm que tomar … se o utente recusa, é 
complicado, mas temos que tentar sempre … tentar que ele aceite e compreenda que é 
benéfico para ele” (E7) 

“… poder ser um constrangimento, de vir fazer, todos os dias, a toma aqui perante nós, a 
toma assistida” (E12) 

“… os tratamentos são longos, o doente começa a sentir-se melhor e depois abandona o 
tratamento, então isso é extremamente importante incentivar e estimular o doente para a 
continuidade do tratamento” (E13) 

3- As NECESSIDADES  

Em relação às necessidades, os enfermeiros subdividem a sua atuação em duas dimensões: a da 

gestão, que considera o planeamento, a organização e a avaliação do serviço e a assistencial, ligada à 

realização da supervisão do tratamento. No essencial referem a necessidade de privacidade e 

humanização dos cuidados, a adequação do espaço físico para este efeito, ter disponibilidade para o 

fazer e conhecimentos nesta área temática. 

I. privacidade/humanização 

“… a questão da informação sobre os direitos da pessoa, que muitas vezes isso não existe … 
respeito e esse cuidado para com essa pessoa que acaba por ter perdas, não é, na sua vida 
e que precisaria de um apoio mais estruturado, mais humano. pronto é esse nível social e de 
trabalho e económico ... principalmente humanizar os cuidados… minimizar o estigma 
associado a esta patologia … ainda hoje não tem aquela parte componente humana 
sobreposta aos cuidados” (E4) 

“... temos que ter alguma disponibilidade, … de ter tempo, que ter privacidade com este utente 
… também, porque em meios pequenos, obviamente, as pessoas acabam quase todas por 
saber, mas a privacidade terá que ser mantida, para que ele colabore connosco, não é?” (E12) 

II. adequação do espaço físico  

“… ter as consultas planeadas com tempo e suporte … garantir também as condições físicas” (E4) 

III. disponibilidade para esta atividade 

“... assegurar a toma da medicação, o registo, ter um suporte informático para registar … 
comunicar alguma intercorrência, alguma complicação associada à toma da medicação e 
acompanhar o utente também na parte do apoio emocional e a gestão na comunidade … 
essas comunidades acabam por acrescer o risco e acrescer também a nossa necessidade de 
prestar cuidados a este nível” (E4) 
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“… depois basta haver a medicação disponível e tudo bem organizado … a que horas vem, 
quando vem, em que dia vem, qual é a toma, ter tudo preparado, ter a medicação logo 
disponível” (E14) 

IV. aquisição de conhecimentos/competências nesta área temática 

Para o empoderamento da pessoa com TB, os enfermeiros reconhecem que devem estar 

capacitados para transmitir, não só conhecimentos sobre a doença, mas também confiança sobre a 

importância do tratamento. É necessário instituir um Plano de Formação em serviço para a capacitação 

permanente das equipas de enfermagem para a temática da TB, o que se refletirá numa melhoria dos 

cuidados (Alipanah et al., 2018). 

“… ter formação sobretudo, sobre esta matéria. Se o enfermeiro detém formação, mais 
facilmente tem condições de dar apoio a este tipo de doente … seria importante fornecer 
formação primeiro ao enfermeiro, que lida com esta situação, para depois então poder 
aplicar esse conhecimento nos doentes com Tuberculose” (E13) 

ÁREA TEMÁTICA - IDENTIFICAR PROPOSTAS PARA MELHORAR A ESTRATÉGIA DO TDO NOS SERVIÇOS 

Neste sentido, os enfermeiros identificaram que é necessário estabelecer um vínculo entre o 

profissional e o utente/família e comunidade, idealmente através visitas domiciliárias. Esse é um 

momento único para conversar com a pessoa sobre a doença, abordando as formas de transmissão, 

duração do tratamento, importância da regularidade da toma da medicação e consequências do 

abandono do tratamento e possíveis efeitos adversos. 

O TDO também deve ser visto como parte de um pacote de apoio que é sensível e responde às 

necessidades do doente. Uma das vantagens da supervisão regular e centrada no doente é que permite 

estabelecer uma relação de confiança entre o enfermeiro, o provedor de tratamento, a pessoa com TB 

e a sua família, ajuda a manter a comunicação frequente e isto proporciona mais oportunidades para 

o esclarecimento de dúvidas, educação sobre a doença, identificação precoce da não adesão e 

resolução de obstáculos ao tratamento. Garante-se também, a deteção e gestão imediata de reações 

adversas aos fármacos ou agravamento clínico da TB e o apoio para que a pessoa com TB conclua até 

ao fim e com êxito a terapêutica e por fim, a cura tão ambicionada (Alipanah et al., 2018; DGS, 2006, 

2016a; Migliori et al., 2018; Nahid et al., 2016; WHO, 2003b).  

No que concerne às estratégias de melhoria, foram identificadas cinco categorias relacionadas 

com esta temática:  

1- RECURSOS HUMANOS;  
2- ESPAÇO PRÓPRIO;  
3- REDE DE PARCEIROS;  
4- FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO ESPECÍFICA;  
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5- RECURSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS como facilitador na proximidade, acompanhamento e 
controlo para ambos os intervenientes. 

1- Em relação aos RECURSOS HUMANOS, subdivide-se em duas subcategorias, são elas: 

I. equipa móvel 

“… uma equipa que pudesse ir levar a medicação às pessoas, se calhar, havia uma adesão 
muito mais fácil ao tratamento, porque já não havia esse problema do estigma e de se 
deslocar ao centro de saúde. … haver uma equipa móvel que pudesse fazer este trabalho e 
deslocar-se aos locais onde as pessoas vivem para lhes levar a medicação” (E2) 

“… estou a lembrar-me dos cuidados domiciliários. Irmos a casa de, tal como vamos nos 
outros utentes, que vamos prestar diversos cuidados no domicílio, por exemplo a nível de 
cuidados domiciliários, existir essa resposta, não é?” (E10) 

II. equipa específica para este tipo de intervenção 

“… mais enfermeiros, se calhar, haver uma equipa específica para o CDP, que não tenha que 
andar a fazer 1001 coisas, para além disso, … é uma área muito específica e que realmente, 
se tiver pessoas que estão direcionadas só para isto conseguem dar uma resposta melhor, 
sem dúvida, do que nós em cuidados gerais” (E2) 

2- ESPAÇO PRÓPRIO 

“... é ter uma sala própria onde estas questões possam ser trabalhadas de uma forma mais 
independente … ter um sítio acautelado e próprio e o ambiente confortável para que estes 
utentes também sintam mais familiarizados, não é, … com a prestação de cuidados nesta 
área” (E4) 

“… devia existir um espaço físico onde pudéssemos ter condições para tratar o utente ou 
para falar com o utente individualmente, estar com ele, mais próximo e pronto sem que 
outros pudessem interferir” (E9) 

3- A REDE DE PARCEIROS subdivide-se em três subcategorias:  

Os enfermeiros reconhecem que a existência de uma rede de parceiros baseada na otimização da 

articulação e colaboração entre as várias equipas (CDP – USF/UCSP), as parcerias com a comunidade e 

o envolvimento da família melhora este tipo de estratégia. 

I. a colaboração/articulação entre as várias equipas (CDP – USF/UCSP) 

“… tem que haver uma boa articulação entre as várias unidades e nós estamos cá para 
colaborar e para contribuir para que isso sempre aconteça” (E7) 

“… o principal é haver uma boa articulação entre o CDP e as unidades e as equipas de 
enfermagem das duas unidades … tem que haver a articulação entre o CDP, a enfermeira do CDP 
e a unidade onde o utente vai fazer o tratamento … ter a guia da prescrição, saber a medicação 
adequada, … ter a medicação para dar ao utente, ter a identificação do utente” (E14) 

II. parcerias com a comunidade 

“… quando temos alguns utentes que residem nas zonas mais rurais e que necessitam de se 
deslocar para uma consulta, para fazer um tratamento, nós articulamos com a autarquia 
com as juntas de freguesias ao qual o utente pertence e eles têm meios de transporte e 
colaboram com esses utentes para os transportar até a unidade e muitas vezes até ao 
hospital, ou a outros locais que sejam necessários” (E7) 
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“… a Câmara habitualmente colabora nestas situações de pessoas mais desfavorecidas, 
proporciona muitas vezes … a parte da ajuda alimentar e também a parte do transporte, se 
for uma coisa bem combinada, podemos fazer isso” (E12) 

III. envolvimento da família/cuidador 

“… pode haver um familiar que controla realmente se está a cumprir, se tomou todos os dias 
para a pessoa não se sentir sozinha na sua luta … tem que haver a colaboração do utente” (E6) 

4- Foi amplamente referida a necessidade de melhoria em relação à FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO 

ESPECÍFICA nesta área temática e subdivide-se em três subcategorias:  

I. um manual de procedimentos como facilitador 

Foi sugerido por todos os enfermeiros entrevistados a necessidade de um manual de 

procedimentos como facilitador: 

“… a única coisa, realmente, que eu acho que a minha unidade iria precisar era do manual 
… acho que era importante haver um manual com os procedimentos da toma observada, 
esse manual seria facilitador para todas as unidades … e tendo um manual de procedimento 
irão seguir” (E3) 

“… por exemplo, estou-me a lembrar do manual de vacinação por exemplo, e que nós, não 
sabemos tudo, não é? E que vamos ali quando temos dúvidas. Para colegas que recorrem, 
corre bem … Por exemplo, algo estruturado nesse sentido nos serviços, um manual ou um 
livro para nós podermos consultar e vermos o que é que seria bom fazer em determinadas 
situações, não é? (E10)  

“… um manual de instruções, de conselhos e indicações, das linhas que temos que seguir, 
porque também não é uma situação assim tão presente, não é … eu acho que um guia 
orientador … seria sempre uma mais-valia… porque como não é uma coisa que nós mexemos 
todos os dias, quando surgem dúvidas isso é uma mais-valia” (E12) 

II. informação para os utentes é também uma estratégia de melhoria 

“… o manual de procedimentos podia haver um para o profissional e um para o doente que 
vai começar a medicação … ter um panfleto, se calhar, para entregar ao doente para … se 
tiver dúvidas verificar … um manual para distribuir aos doentes, …” (E3) 

III. formação dos enfermeiros 

Reforçam ainda a necessidade de o enfermeiro estar capacitado mediante formação para poder 

transmitir, não só conhecimento sobre a doença, mas também conhecimento sobre o tratamento, 

confiança sobre a importância do tratamento. É importante a formação nesta área, assim como a 

elaboração de um manual que se espera, refletirá na melhoria dos cuidados. 

“… a formação dos profissionais … haver mais formação nesta área, porque a Tuberculose 
acaba por ser quase uma área escondida dos cuidados de saúde primários, porque não se 
fala muito, fazemos de conta que não existe, … se calhar se houvesse mais divulgação, mais 
formação, que as pessoas estivessem mais sensíveis, tínhamos todos mais envolvimento no 
tratamento e também a estimular os utentes para a adesão” (E5) 

“… precisamos de formação nesta área, … é uma área que está muito pouco desenvolvido a 
nível dos cuidados de saúde primários, temos poucos conhecimentos, não só os enfermeiros, 
eu penso também os médicos precisam de mais formação sobre este tema … muitas vezes 
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nós não sabemos encaminhar, não sabemos dar a informação correta e por isso é que … as 
coisas às vezes não são tão céleres porque nós também não temos o conhecimento 
necessário” (E9) 

5- RECURSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS  

Os enfermeiros relataram a falta de tempo para realizar a TOD especialmente agora, em tempos 

de pandemia, que estão assoberbados de trabalho e referem as novas tecnologias como uma boa 

oportunidade facilitadora da proximidade, acompanhamento, controlo para ambos os intervenientes 

e da adesão ao tratamento. As tecnologias, como o telemóvel e a internet são considerados 

facilitadores da abordagem, por não haver a necessidade de deslocação ao serviço, poupando nas 

deslocações, quer dos profissionais quer do utente, e possíveis ausências ao trabalho. 

O TDO com recurso a tecnologias digitais pode ser uma alternativa adequada ao TDO presencial se os 

recursos para a sua utilização estiverem disponíveis (Alipanah et al., 2018). Mais importante ainda, uma 

abordagem centrada no doente utilizando um pacote de intervenções de adesão adaptadas às 

necessidades e valores das pessoas leva a melhores resultados do tratamento da TB (Alipanah et al., 2018).  

“… porque agente (enfermeiros) ainda falamos com os utentes por telefone … agora já há 
muitas consultas ao telefone e muitas coisas se conseguem resolver pelo telefone, portanto 
acho que é bom e poupa vindas ao centro de saúde … as novas tecnologias são das propostas 
facilitadoras” (E1) 

“… o telefone, pode-se ligar, telefonar para tentar acompanhar, para ver como é que as 
coisas estão, a nível dos efeitos secundários” (E11) 

“… o facto de poderes telefonar às pessoas, tens um contato muito mais próximo com as 
pessoas … as pessoas sentem que estão mais acompanhadas dá-lhes uma maior segurança 
e ao mesmo tempo maior responsabilidade” (E14) 

ÁREA TEMÁTICA - IDENTIFICAR PROPOSTAS POR FORMA A FACILITAR A TOD 

As propostas identificadas pelos enfermeiros, como facilitadoras da Toma Observada Direta foram 

divididas em cinco categorias, nomeadamente:  

1- ORGANIZAÇÃO DA EQUIPA DE ENFERMAGEM;  
2- ACESSO AOS CUIDADOS;  
3- PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO;  
4- COMUNICAÇÃO;  
5- UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. 

1- Foi possível arrumar as sugestões dos enfermeiros, em relação à ORGANIZAÇÃO DA EQUIPA 

DE ENFERMAGEM, em quatro subcategorias:  

I. Elo de Ligação ao CDP 

Entre as sugestões dos enfermeiros, em relação à organização da equipa de enfermagem, é 

proposta a existência de um Elo de Ligação ao CDP como facilitadora da TOD 
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“… um elo de ligação seria uma mais-valia porque, como nós não estamos muito 
direcionados exclusivamente para essa temática, somos um pouco polivalentes, fazemos um 
pouco de tudo, seria interessante termos uma colega que nos pudesse dar alguma 
orientação, porque todos os dias há normas, orientações a chegar-nos e seria importante 
ter uma pessoa que se debruçasse mais sobre esta matéria e que pudesse dar alguma 
orientação em termos de proximidade, ao local, aos colegas para lidarmos com esta 
situação” (E13) 

“… haver essa ligação entre as duas unidades, para poder haver sempre esse 
acompanhamento” (E14) 

Para assegurar um tratamento supervisionado tem de existir um provedor do tratamento que 

observa a ingestão de cada dose e garanta que a pessoa com TB toma os antibacilares certos, nas doses 

certas, nos intervalos certos e regista cada toma (ICN, 2015). Esse provedor pode ser, idealmente, um 

enfermeiro ou um cuidador aceite pela pessoa com TB e pelo enfermeiro, desde que receba formação 

para tal (Alipanah et al., 2018; International Council of Nurses [ICN], 2015; Nahid et al., 2016).  

II. Enfermeiro de família 

Reconhecem o enfermeiro de família como o provedor do tratamento ideal, uma fonte regular 

de atenção, com estabelecimento de laços interpessoais e cooperação mútua entre a pessoa com TB e 

o enfermeiro. Facilita um vínculo, já que o enfermeiro de família é quem melhor conhece o 

utente/família e é possível que este consiga atender um conjunto de necessidades apresentadas, não 

se focando apenas no tratamento medicamentoso. A responsabilização da pessoa com TB, em relação 

ao seu tratamento, é reconhecida, também, como uma das suas missões.  

“… é a pessoa (enfermeiro) ter um conhecimento do utente e da família, é ser o seu 
enfermeiro a atender, porque, sabe se há problemas que possam estar por trás e tem uma 
visão mais global dos utentes e da família” (E1) 

“… ter um enfermeiro a poder acompanhar este tratamento dos utentes e se calhar, porque 
é uma pessoa que depois conhece melhor os utentes, conhece a situação em causa e se 
calhar também consegue dar uma resposta melhor, com melhor qualidade” (E2) 

“… a facilidade eu penso que é o facto de o doente ir sempre à mesma pessoa, de estar à 
vontade com o enfermeiro de família” (E3) 

III. Abordagem multidisciplinar 

Para que o cuidado integral, centrado na pessoa com TB, seja desenvolvido de maneira efetiva, os 

enfermeiros propõem uma abordagem multidisciplinar, com equipas multiprofissionais integradas 

assim como ações complementares entre si, ampliando a capacidade de alcance do cuidado prestado. 

“… ter uma equipa multiprofissional associada, não só médico, enfermeiro, mas também 
outros profissionais … de segurança social e até de saúde ocupacional para estes utentes 
estarem melhor acompanhados … nunca esquecendo da parte do apoio social, a parte do 
apoio emocional” (E4) 

“… é necessário, um enfermeiro e um médico, pelo menos, com conhecimentos suficientes 
sobre esta área, para saber e ajudar e tratar” (E9) 
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IV. Cuidados domiciliários. 

Foram sugeridas a realização de visitas domiciliárias, haver a possibilidade de estar com o doente 

e família no domicílio pois possibilita algumas outras intervenções além da observação da ingestão 

medicamentosa, facilita o vínculo entre os mesmos, e permite conversar sobre a doença, abordando 

os vários aspetos desde o tratamento, duração, efeitos adversos, importância da regularidade na toma 

de medicação, consequências do abandono, medidas de proteção individual e esclarecimento de 

duvidas e receios de acordo com as condições vividas pela pessoa com TB.  

“… nos organizamos para eventualmente realizarmos algum domicílio, se fosse necessário 
… irmos a casa de, tal como vamos nos outros utentes, que vamos prestar cuidados no 
domicílio … existir essa resposta, não é?” (E10) 

“… um doente com um diagnóstico destes, a fazer medicação, é lógico que é um doente de 
risco e que deve estar mais protegido e não deve de andar de um lado para o outro, por isso, 
deve estar mais resguardado, em casa. Por isso é que era importante ser feito em casa, o 
tratamento, e não vir ao centro de saúde, não é?” (E14) 

2- ACESSO AOS CUIDADOS em termos de disponibilidade de tempo, de espaço, assegurar a 

continuidade e deslocação quer do profissional quer do utente, também são considerados 

facilitadores. 

É referido que o enfermeiro deve contemplar duas dimensões no seu cuidar: a gestão do serviço, 

que considera o planeamento e organização do serviço de forma a permitir a TOD ou fornecimento da 

medicação sob supervisão e controlo e a avaliação do acesso ao tratamento que permanece como um 

dos grandes desafios, principalmente em tempos de pandemia. 

“… dar facilidade de horário às pessoas para poder ir ao serviço, porque são pessoas que 
podem estar a trabalhar e estar sempre a faltar ao trabalho para irem ao serviço, é 
complicado” (E1) 

“… ter um ambiente próprio para estes utentes onde não permita só atender a pessoa, mas 
também a sua família, porque tudo isto poderia agilizar a parte da adaptação mais fácil à 
pessoa” (E4) 

“… é importante que o utente tenha os meios para se poder deslocar até à unidade” (E7) 

3- A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO também é uma preocupação, principalmente em tempos 

de pandemia (COVID-19) pelo que, foi possível subdividir em duas subcategorias:  

I. sugerem a consulta não presencial 

A 11 de março de 2020 a OMS decretou a Pandemia por COVID-19, levando o mundo a adotar 

medidas de precaução de contato. Portugal reconhecendo o cenário vivido, estabeleceu situação de 

emergência e decretou medidas para favorecer o distanciamento social a fim de reduzir os índices de 

contágio e, consequentemente, diminuir o número de casos. Entre essas medidas, está a reorganização 

dos atendimentos prestados nos cuidados de saúde primários, que continuaram sendo a porta de 
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entrada para o Sistema Nacional Saúde. Com isso os atendimentos regulares prestados pelas USF/UCSP 

e CDP tiveram que ser repensados e reestruturados. Nesse cenário e atendendo às necessidades da 

atualidade, a teleenfermagem (OE, 2021) que se refere ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação na prestação de cuidados de enfermagem, nos quais o enfermeiro interage com o cidadão 

de forma remota, com o intuito de prevenir, avaliar, diagnosticar e intervir é cada vez mais utilizada.  

Este tipo de seguimento consiste em verificar o progresso do tratamento estabelecido à pessoa 

com TB, avaliar o seu estado de saúde atual e classificar a melhoria ou o agravamento através de 

contactos por chamadas telefónicas ou de videochamada. O enfermeiro inicia a prática de enfermagem 

através da interação com o utente, recolhendo eletronicamente informação sobre o seu estado de 

saúde/doença, iniciando intervenções e planos de cuidados, monitorizando e registando o resultado 

dessas intervenções. Desta forma facilita a proximidade e a adesão ao tratamento (OE, 2021).  

“… as novas tecnologias são uma das coisas, das propostas facilitadoras … com a pandemia, 
como eu, disse há bocadinho, é mais fácil, porque há menos utentes do serviço, estão mais 
protegidos e com o uso da tecnologia, facilita imenso porque permite um seguimento mais 
de perto, falar mais vezes com as pessoas sem elas terem que vir ao centro de saúde” (E1) 

II. a necessidade de circuitos 

“… haver um circuito também específico para este tipo de utentes e que não fiquem expostos 
porque muitas das vezes a exposição dos utentes, socialmente falando é complicado” (E8)  

Os entrevistados consideram que, para o enfermeiro, o TDO é uma oportunidade de estar próximo 

da comunidade, mas para isso acontecer é necessário reforçar a importância do tratamento aos 

utentes e manter uma boa comunicação. 

4- A COMUNICAÇÃO também é referida como facilitadora da TOD, sendo esta dividida em duas 

subcategorias, nomeadamente: 

I. comunicação entre as unidades  

“… ou o enfermeiro da unidade ou a enfermeira do CDP, se estão as duas sempre em sintonia, 
a trabalhar em equipa, vêm se a pessoa veio, se não veio, controlam, telefonam, falam e 
acho que essa ligação é super importante” (E14) 

II. comunicação com os utentes:  

“… o importante é eles (utentes) estarem informados e conseguirmos informá-los bem … se 
calhar é preciso haver tradutores aqui pelo meio (E2) … às vezes alguns, nem inglês nem 
português, só falam a língua deles e é muito complicado. (E2) 

“… temos de negociar uma proposta de tratamento com o doente, explicar-lhe porque é que 
vai fazer aquela medicação durante tanto tempo” (E3) 

5- A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS mediante uma articulação entre serviços (CDP – 

USF/UCSP) é também um requisito para a implementação da TOD. 
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“... as facilitadoras, eu penso que tem a ver com a articulação entre as várias equipas e várias 
unidades … nomeadamente com a equipa que faz e que tem mais experiência nesta área, 
que é a equipa do CDP” (E7) 

A informação obtida pelas entrevistas e trabalhada com recurso à técnica de análise de conteúdo, 

resultou numa tabela de frequências de unidades de registos, apresentada de seguida no Gráfico 2. 

Gráfico 2. Frequência das Unidades de Registo por Subcategoria 

Fonte: Elaboração própria, 2021 
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Saber o que os enfermeiros pensam sobre este tipo de tratamento, permitiu estabelecer 

inferências, entre as quais se pode destacar que os enfermeiros assumem o TDO como sinónimo de 

sucesso terapêutico, de redução do abandono da terapêutica e de controlo epidemiológico. Quanto 

aos “aspetos positivos e negativos”, ressalta uma imagem positiva dos enfermeiros sobre esta 

estratégia, por conseguinte, uma valorização deste tipo de tratamento. Quanto à “necessidades e 

dificuldades”, é reconhecida a importância por um lado e, por outro, a dificuldade, que resulta do facto 

de não se praticar este tipo de tratamento (devido ao número reduzido de casos), a inexperiência, a 

falta de tempo devido à elevada requisição para outras atividades e (in)disponibilidade para esta 

atividade. São referidas algumas propostas para “melhorar a estratégia do TDO nos serviços” tais como: 

a existência de um elo de ligação ao CDP em todas as USF/UCSP, incluir esta área temática na formação 

em serviço e a existência de um manual de orientações para os enfermeiros. Relativamente a “facilitar 

a TOD” referem o recurso às novas tecnologias, no sentido de aproximar e facilitar a adesão, o recurso 

às Juntas de Freguesia/Câmaras Municipais no sentido de facilitar o acesso e apoio social e uma forma 

de facilitar os registos das tomas no domicílio. 

Dos 14 enfermeiros entrevistados, a maioria revelou ter pouca experiência nesta área, poucos 

relataram ter acompanhado algum utente com diagnóstico de TB. Efetivamente, os CDP deste ACeS 

registaram um número reduzido de casos nos últimos anos (Quadro 5), sendo que apenas em 2018 

ocorreu um ligeiro aumento devido a casos detetados em migrantes, trabalhadores agrícolas e o total 

de utentes em TOD foi também reduzido (Quadro 6).  

Os enfermeiros entrevistados reconhecem que, pelo facto de idealmente ser o enfermeiro de 

família a aplicar esta estratégia de tratamento, facilita a abordagem e o acompanhamento da pessoa 

com TB, pois são eles que melhor conhecem os seus utentes/famílias.  

“… a nossa abordagem será bastante importante aqui, preparando o doente para a aceitação 
da doença, a aceitação da medicação e para o cumprimento dessa medicação” (E13) 

De acordo com estudo desenvolvido por Alipanah et al (2018) cujo objetivo era identificar 

quaisquer intervenções de adesão associadas à melhoria dos resultados do tratamento da TB, apurou-

se que os resultados do tratamento melhoram com o uso de intervenções de adesão, como educação 

e aconselhamento da pessoa com TB, intervenções de apoio psicológico, lembretes e tecnologias 

digitais em saúde (Alipanah et al., 2018) reforçando desta forma as inferências a que chegamos.  

Assim, as inferências retiradas através das entrevistas, apresentam-se em concordância com os 

resultados do estudo realizado por Alipanah et al (2018) e remete-nos para a assunção de que o TDO 

fornecido por profissionais de saúde treinados, na comunidade, está associado a melhores resultados 
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de tratamento do que o TDO fornecido por familiares ou provedores do tratamento não treinados e 

quando é fornecido na comunidade está associado a melhores resultados de tratamento do que o TDO 

baseado em serviços de saúde (Alipanah et al., 2018).  

5. DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

O Planeamento em Saúde prevê que, concluída a etapa em que se elaborou um diagnóstico de 

situação, se determinem as prioridades de ação. Conhecer as necessidades sentidas e expressas pela 

população é importante no diagnóstico, tornando-se fulcral na fase de escolha de prioridades e 

posteriormente na etapa de planeamento das atividades (Imperatori & Giraldes, 1992). A 

determinação de prioridades permite refletir sobre os problemas de cariz prioritário de acordo com o 

diagnóstico teórico, integrando-os no horizonte temporal previsto para a intervenção e no conjunto de 

recursos disponíveis (Imperatori & Giraldes, 1992). 

Para a definição de prioridades, suportados por Tavares (1993), Imperatori e Giraldes (1992), 

utilizamos como critérios a magnitude e a vulnerabilidade. A magnitude, carateriza o problema pela 

sua dimensão, pelas necessidades mais significativamente manifestadas pela população alvo da 

intervenção, identificadas no Diagnóstico de Situação. A vulnerabilidade, correspondendo à 

possibilidade de prevenção segundo as estratégias atuais disponíveis na área, pretende utilizar os 

recursos onde estes produzem maior efeito, respetivamente o empoderamento dos enfermeiros e a 

promoção da saúde para melhorar a qualidade dos cuidados e minimizar os problemas identificados 

no diagnóstico de situação, através da formação em serviço na área da TB. 

Segundo Tavares (1993) a determinação de prioridades é um processo de tomada de decisão, 

procurando saber quais os problemas que se deverão solucionar em primeiro lugar, utilizando 

eficientemente os recursos disponíveis e otimizando os resultados a atingir. É necessário ter por base 

critérios que devem ser tão objetivos quanto possível.  

A definição de prioridades relaciona-se com duas dimensões, uma ligada ao tempo e outra aos 

recursos. A dimensão temporal relaciona-se com o facto de as necessidades serem recorrentes, 

havendo necessidade de satisfazer as presentes, pensando também nas futuras. A outra dimensão diz 

respeito ao facto de não ser possível satisfazer as necessidades de todos, sendo necessário reconhecer 

os que são mais carenciados.  
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De acordo com Melo (2020) é importante priorizar pois perante vários problemas “nem sempre 

os recursos são suficientes para responder a todos no mesmo tempo disponível” e “a priorização deve 

ser desenvolvida com muito critério e rigor” (Melo, 2020, p. 19). 

A determinação de prioridades é feita com base nos seguintes critérios: a importância do 

problema, a relação entre o problema e os fatores de risco, a capacidade técnica de resolver o 

problema e a exequibilidade do projeto ou da intervenção (Tavares, 1993).  

Tavares (1993) menciona que a concordância entre o diagnóstico de situação e as necessidades da 

comunidade alvo determinam a pertinência do projeto de intervenção, seja este relacionado com a 

resolução de problemas de saúde ou com a otimização dos serviços prestadores de cuidados. O mesmo 

autor refere que o Diagnóstico da Situação de Saúde deve ser “suficientemente alargado; suficientemente 

aprofundado; sucinto; suficientemente rápido; suficientemente claro” (Tavares, 1993, p. 53). 

Mediante reuniões com os vários stakeholders, foram reconhecidos os problemas e necessidades, já 

anteriormente identificados pelos peritos destas unidades de saúde. Assim, desta forma, foi possível 

identificar como diagnóstico a “adesão comprometida” dos enfermeiros à estratégia de TDO da TB, 

especialmente da TOD da medicação na comunidade. 

Para a seleção e hierarquização dos problemas de saúde detetados, a técnica escolhida foi a 

comparação por pares, que de acordo com (Tavares, 1993), consiste numa técnica aplicável a “todos 

os itens que necessitem ser classificados por ordem de grandeza, como é o caso da determinação de 

prioridades” (p. 96). Trata-se de um processo de tomada de decisão, sendo necessário selecionar 

prioridades, com o intuito de saber qual o problema, de entre uma lista de problemas identificados, que 

queremos selecionar como alvo da nossa intervenção.  

Assim, em maio e junho de 2021, foram realizadas reuniões no sentido de apresentar e validar o 

diagnóstico da situação, onde foram apresentados e discutidos os resultados com os stakeholders e 

por fim realizada a determinação de prioridades. Após constatação acerca do impacto desta 

problemática e respetiva revisão bibliográfica, foram colocadas em evidência quatro problemáticas, 

nomeadamente:  

P1. Baixa adesão do Enfermeiro à estratégia de Tratamento Diretamente Observado na TB;  

P2. Deficiente organização/gestão da consulta de enfermagem no âmbito da Toma Observada 

Direta da medicação anti-TB; 

P3. Não adesão à estratégia da Toma Observada Direta da medicação anti-TB na comunidade e 

corresponsabilização; 
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P4. Défice de conhecimentos acerca de recurso a novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

e Teleenfermagem e a sua adequação à estratégia do TDO da TB. 

A comparação por pares é uma ferramenta que permite a “concentração sobre dois problemas de 

cada vez, sendo cada um comparado com todos os outros” (Tavares, 1993, p. 96). Ainda segundo o 

autor supracitado, para cada par de problemas apreciado, é indicado qual o mais importante, que se 

encontra inscrito num círculo. A contagem do número de vezes que cada problema foi escolhido, 

determina-o como o mais importante e permite a ordenação final por prioridades. Podemos constatar 

as escolhas efetuadas pelos informadores-chave, de acordo com a metodologia referida no quadro que 

se segue: 

Quadro 8. Comparação por pares  

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Tavares (1993, p. 97) 

Assim, ficou definido que o problema sobre o qual incidirá o PIC será a “Baixa adesão do 

Enfermeiro à estratégia de Tratamento Diretamente Observado na TB”. 

A determinação de prioridades é considerada a segunda fase do Planeamento em Saúde, através 

da hierarquização dos problemas de saúde identificados, é condicionada pelo diagnóstico de situação 

e irá consequentemente determinar a fase seguinte que é a fixação de objetivos. 

6. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 

Após a determinação de prioridades, procede-se à fixação de objetivos a atingir, pois é através de 

uma adequada definição de objetivos que é possível traçar o caminho das estratégias de intervenção, 

pois passamos a identificar, a partir do estado atual da comunidade, que estado se pretende atingir, 

 

 

PROBLEMAS 
COMPARAÇÃO POR 
PARES 

VALOR FINAL 
(Nº de vezes que o 

problema foi escolhido) 
% 

P1. Baixa adesão do Enfermeiro à estratégia de TDO na TB 
    P1             P1               P1     

    P2             P3              P4  
P1 = 3 50 

P2. Deficiente organização/gestão da consulta de enfermagem no 

âmbito da Toma Observada Direta da medicação anti-TB 

    P2             P2             P2     

    P1             P3             P4 
P2 = 0 0 

P3. Não adesão à estratégia da TOD da medicação anti-TB e 

corresponsabilização  

    P3             P3               P3     

    P1             P2               P4 
P3 = 2 33,3 

P4. Défice de conhecimentos acerca de recurso a novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação e Teleenfermagem e a sua 
adequação à estratégia do TDO da TB 

    P4             P4               P4     

    P1             P2               P3 
P4 = 1 16,7 
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onde e até quando. Desta forma, é possível alocar os recursos e organizar as intervenções de uma 

forma efetiva e eficaz (Tavares ,1993).  

Entende-se objetivo como sendo o enunciado de um resultado desejável e tecnicamente exequível 

da evolução natural do problema (Imperatori & Giraldes, 1992). Segundo os mesmos autores, existe a 

necessidade de passar de objetivos muito agregados a objetivos mais específicos, introduzindo o conceito 

de objetivo operacional ou meta, que definem como sendo o enunciado de um resultado desejável e 

tecnicamente exequível das atividades dos serviços de saúde, traduzido em termos de indicadores de 

atividade. Para Tavares (1993), torna-se necessário definir claramente os objetivos operacionais ou 

metas, pois estes referem-se às atividades e aos resultados pretendidos com a sua execução.  

Com este PIC, pretende-se realizar, em conjunto com os enfermeiros das USF/UCSP, um projeto 

estruturado de empoderamento, decisão e intervenção ao nível da adesão à estratégia de TDO que 

inclua os enfermeiros no procedimento da TOD da medicação, como facilitador da adesão terapêutica 

e capacitação da pessoa com TB. Pretende-se assim contribuir para a implementação da estratégia de 

TDO da TB nas USF/UCSP deste ACeS, até final de 2021.  

Assim, procedeu-se à definição do objetivo geral: 

▪ Contribuir para a adesão dos enfermeiros das USF/UCSP à estratégia de Tratamento Diretamente 

Observado da Tuberculose, num ACeS da região do Algarve, até final de 2021. 

Do objetivo geral, foram definidos objetivos específicos: 

1. Realizar formação em serviço aos enfermeiros das USF/UCSP, acerca da temática do TDO até julho 

de 2021; 

2. Elaborar o Manual de “Orientações de Enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado na 

comunidade” até julho de 2021. 

3. Promover a eleição do enfermeiro Elo de Ligação das USF/UCSP ao CDP e de proximidade à pessoa 

com Tuberculose, até julho de 2021. 

Segundo Imperatori e Giraldes (1992), as metas são uma consequência dos objetivos anteriormente 

definidos, tal como as atividades são uma consequência das metas definidas. Uma meta é o enunciado 

de um resultado desejável e tecnicamente exequível das atividades dos serviços de saúde, traduzido 

em termos de indicadores de atividade mensuráveis e a curto prazo (anualmente). Assim, e tendo em 

conta a ordem pelo qual foram estabelecidos os objetivos, definiram-se as seguintes metas: 

1. Que pelo menos 75% dos enfermeiros das USF/UCSP participem nas sessões de sensibilização 

programadas para junho de 2021. 
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2. Que pelo menos 1 enfermeiro por USF/UCSP, valide o Manual de Orientações para os enfermeiros, 

contribuindo para a sua adoção no ACeS, até final de 2021. 

3. Que o Manual de Orientações para os enfermeiros seja validado por todos os stakeholders até final 

de 2021. 

4. Que pelo menos 1 enfermeiro por USF/UCSP, seja eleito Elo de Ligação ao CDP até julho de 2021. 

Para que seja atingido, cada objetivo deve ser operacionalizado nas atividades necessárias e 

adequadas. Enquanto as atividades representam o que se faz para atingir o objetivo, a estratégia é um 

conjunto coerente de atividades tendo em vista a resolução de um problema, ou a forma de concentrar 

a ação para a obtenção dos melhores resultados. 

7. SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Tendo em conta o diagnóstico de situação identificado, os problemas priorizados; os objetivos 

definidos e as metas propostas; segue-se a definição das estratégias/intervenções. 

Com a seleção de estratégias pretende-se propor formas de atuação, através de um conjunto de 

técnicas organizadas para atingir os objetivos fixados (Imperatori & Giraldes, 1992). Nesta etapa, 

pretende-se que haja criatividade, no que respeita à abordagem dos problemas e devem ser previstos 

potenciais obstáculos e resistência à mudança, no caso concreto, dos enfermeiros de família das 

USF/UCSP e restantes profissionais (Tavares, 1993). “A resistência à mudança e à inovação é 

característica de uma certa acomodação às actividades habituais numa instituição. Daí que por vezes 

sejam os próprios profissionais os que mais resistem à implementação de um projecto, que sempre 

muda algo no funcionamento dos Serviços” (Tavares, 1993, p. 146). 

Nesse sentido procurou-se envolver os próprios enfermeiros de família no projeto, integrar líderes 

formais e informais na elaboração do PIC de forma que as inovações sejam mais facilmente 

introduzidas. 

Pretende-se desta maneira, como descreve Melo (2020), integrar membros e líderes da instituição 

de maneira a otimizar os recursos e competências desta comunidade de profissionais de saúde, 

permitindo assim delinear o projeto e as suas respetivas intervenções e avaliações. Tendo em conta os 

pressupostos do MAIEC, o enfermeiro deve estabelecer parcerias com os membros e líderes da 

comunidade. O autor supracitado, refere que as parcerias são identificadas como fundamentais e estas 
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são definidas como um processo através do qual as pessoas se juntam para resolver problemas, 

cooperar, partilhar recursos, criar redes e aproveitar a oportunidade.  

Melo (2020) refere que, quando se desenvolve um processo de envolvimento das comunidades 

para o seu empoderamento e participação nas tomadas de decisão, que condicionam a saúde como 

um todo, a utilização das estratégias de marketing social possibilitam consolidar o alcance de ganhos 

em saúde comunitária, de forma mais permanente. Importa referir que nos processos de comunicação 

e marketing é relevante o desenvolvimento de materiais de informação, educação e comunicação. 

Estes materiais correspondem a todas as formas utilizadas para partilha de informação, mas também 

para educar e promover a comunicação (folhetos, manuais, entre outros). Independente da estratégia 

utilizada é fundamental organizar o pensamento alicerçado a uma estratégia de marketing social em 

saúde, escolhendo as técnicas de comunicação adequadas para a comunidade alvo (Melo, 2020). 

A Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública (ESCSP), enquadrada na regulamentação 

portuguesa e promovida no contexto da regulação profissional pela Ordem dos Enfermeiros, alínea b) do 

artigo 2º do Regulamento n.º 428/2018, indica a capacitação de grupos e comunidades como uma das 

competências centrais do enfermeiro especialista nesta área. Pelo que a ESCSP “encontra no seu ADN a 

relação identitária com os processos de promoção do empoderamento comunitário”(Melo, 2020, p. 49). 

Esta relação, de acordo com Melo (2020) “é afirmada através da utilização de referenciais teóricos da 

própria ciência de Enfermagem, que promovem uma tomada de decisão clínica orientada para a 

comunidade como unidade de cuidados e integrando o empoderamento comunitário como processo e 

resultado dos cuidados e Enfermagem” (Melo, 2020, p. 49). 

Também nos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (Regulamento n.º 348/2015) é 

salientado o desempenho do papel do enfermeiro como agente de educação para a saúde. Refere que, 

na procura permanente da excelência no exercício profissional, o enfermeiro ajuda os utentes a 

alcançarem o máximo potencial, através da: identificação da situação de saúde da população e dos 

recursos da comunidade; criação e aproveitamento de oportunidade para promoverem estilos de vida 

saudáveis; promoção do potencial de saúde e fornecimento de informação geradora de aprendizagem 

cognitiva e de novas capacidades (Regulamento n.º 428/2018).  

Os enfermeiros, na comunidade, prestam cuidados de proximidade à população, têm a 

comunidade como parceira na formulação de objetivos, no desenvolvimento de estratégias e no 

processo de tomada de decisão, visando o empoderamento comunitário (Regulamento n.º 428/2018). 

O EEECSP tem um conjunto de competências clínicas que lhe permite agir como facilitador desta 

parceria. Tem uma visão abrangente da comunidade em que está inserido, demonstra um grande nível 
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de julgamento clínico e tomada de decisão para uma intervenção adequada às necessidades da 

comunidade.  

Através da formação continua e da formação em serviço, é possível habilitar os enfermeiros para 

adquirir capacidades/competências que lhe permitam ficar mais aptos para controlar a saúde da 

comunidade e fazer escolhas que levem a este estado ambicionado. Esta estratégia enquadra-se 

dentro do terceiro pressuposto do MAIEC, onde é referido que os “cuidados de Enfermagem à 

comunidade potenciam os domínios facilitadores do seu empoderamento, promovendo a otimização 

dos recursos e competências da comunidade” (Melo, 2020, p. 53). O enfermeiro deve identificar 

aspetos positivos que possibilitem à comunidade mobilizar a sua própria energia para reconhecer e 

resolver os seus problemas (Melo, 2020). 

A formação dirigida aos enfermeiros acerca da temática do TDO na TB, no âmbito da Formação 

em Serviço, foi uma das estratégias adotadas neste projeto, criando mecanismos de informação aos 

enfermeiros das USF/UCSP. Estas sessões tiveram a finalidade de sensibilizar os enfermeiros para esta 

temática e estão disponíveis no APÊNDICE XVIII bem como o respetivo plano de sessão no APÊNDICE 

XVII. A elaboração de um Manual de Orientações para enfermeiros foi outra estratégia, bem como a 

melhoria do sistema de comunicação e mecanismos de aproximação entre CDP e USF/UCSP mediante 

eleição do Elo de ligação ao CDP. 

Assim, apresentamos as Estratégias /intervenções definidas: 

1. Envolvimento dos stakeholders no PIC, para que em conjunto fossem identificadas as estratégias 

mais eficazes a implementar, de forma a ter a sua cooperação, trabalho em equipa e colaboração 

na implementação; 

2. Envolvimento da equipa multidisciplinar do CDP, estabelecendo um bom relacionamento entre 

todos os elementos da equipa, de modo a aumentar o sentimento de pertença e de envolvimento 

neste projeto; 

3. Planeamento e implementação do processo de intervenção educacional em grupo através de 

sessões de sensibilização no âmbito da formação em serviço, com recurso a tecnologias de 

informação e comunicação, dirigidas aos enfermeiros; 

4. Divulgação do PIC aos stakeholders (à Direção Executiva, Conselho Clínico, USP, CDP e enfermeiros 

de família das USF/UCSP do ACeS); 

5. Consensualização do Manual de “Orientações de Enfermagem para o Tratamento Diretamente 

Observado na comunidade” pelos stakeholders, Elos de ligação, validação e divulgação, por forma 

a que a sua adoção seja um processo natural, que se espera produza mudanças que passarão, 
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sucessivamente, por etapas de conhecimento, motivação, apreciação, experimentação e de 

adoção. 

É importante referir que as atividades desenvolvidas, foram adaptadas à situação pandémica em 

que nos encontramos, ou seja, as atividades presenciais com mais de 6 pessoas foram evitadas, 

respeitando assim as normas emitidas pela autoridade de saúde.  

Espera-se que os enfermeiros de família se constituam como um elo de ligação ao CDP e de 

proximidade à pessoa com Tuberculose, mediante a adoção da estratégia de TDO e contribuir para o 

empoderamento e capacitação dos enfermeiros e da comunidade. 

7.1. Previsão de Recursos 

De acordo com Tavares (1993), “a identificação dos recursos humanos, materiais e financeiros é 

essencial nesta fase, já que da sua determinação dependerá todo o processo de planeamento” (p.71). 

Assim, os recursos previstos neste PIC, basearam-se na otimização dos recursos já disponíveis e 

compreendem os recursos humanos e materiais necessários para a execução e desenvolvimento das 

atividades, nomeadamente: 

▪ Recursos humanos (valor das horas gastas): contamos com a participação da enfermeira 

mestranda, que despendeu de 21 horas semanais durante 16 semanas (total de 336 horas), e que 

contou com a colaboração das orientadoras de formação (horário não definido), e da enfermeira 

responsável pela consulta de enfermagem do CDP, analisando os conhecimentos e aptidões de 

cada um, com o objetivo de aumentar a eficiência e a produtividade dos recursos existentes.  

Tavares (1993) alude que otimizar estes recursos conduzirá a um aumento da satisfação 

profissional, com o consequente incremento na motivação das pessoas envolvidas no PIC. 

▪ Recursos materiais já existente nas instituições envolvidas: foram utilizados meios informáticos 

(computador com ligação à internet e acesso a software Microsoft Office®), consumíveis (papel, 

material de escrita, impressora e tinteiros), meios de comunicação (telemóvel e internet), espaço 

para a realização das sessões (salas de reuniões do ACeS) e viatura para as deslocações. 

Todos estes recursos existem no ACeS e são partilhados pelos profissionais. No que diz respeito aos 

telemóveis recorreu-se ao de serviço, uma vez que está afeto à USP. Para as deslocações foi utilizada uma 

viatura de serviço, mediante prévio agendamento na Unidade de Apoio à Gestão. Apesar de ter contado 
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com o apoio dos parceiros envolvidos para a aquisição do material e outras despesas relativas à 

implementação deste projeto, apresentam-se no (APÊNDICE XII) os gastos que se lhe podem imputar. 

▪ Recursos financeiros: na elaboração do PIC, a determinação destes recursos está alinhada com os 

restantes recursos utilizados (materiais e humanos). Caso o ACeS não facilitasse o acesso aos mesmos, 

estima-se que o orçamento de intervenção seria aproximadamente de 5.030 euros.  

8. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO 

Optou-se por relatar as etapas de elaboração e execução do projeto em conjunto porque 

consideramos que mais que as etapas anteriores, estas são interdependentes e indissociáveis. Também 

Tavares (1993), considera existir apenas uma etapa de Preparação Operacional. 

Nesta etapa do Planeamento pretende-se a operacionalização da intervenção. No decurso do 

processo “é necessário planear operacionalmente a execução do projecto” ou seja, especificar as 

atividades “definidas em função dos objectivos operacionais estabelecidos” (Tavares, 1993, p. 165).  

De acordo com Imperatori e Giraldes (1992) as estratégias são concretizadas através das 

atividades, e um conjunto de atividades pode definir-se como um projeto, que decorre num período 

temporal definido. Como parte integrante de um programa, a concretização de um projeto contribui 

para a sua execução e o âmbito deste projeto está diretamente relacionado com o cumprimento do 

Programa Nacional para a Tuberculose. A escolha das atividades desenvolvidas relacionou-se com as 

caraterísticas temporais do projeto, a pandemia por COVID-19 e com as propostas da equipa de saúde 

do CDP, USP e USF/UCSP. 

As atividades programadas seguiram o plano previsto no cronograma de GANT construído para o 

efeito (APÊNDICE I), que pretende ser um instrumento facilitador na abordagem e identificação das 

atividades desenvolvidas, assim como na contextualização temporal do desenvolvimento das mesmas 

(Imperatori & Giraldes, 1992). É uma ferramenta crucial no planeamento e organização das atividades 

ao longo do tempo, na medida em que serve de referencial para a sua execução, acompanhamento e 

avaliação do projeto, permite assim uma visão mais ampla em termos de gestão de tempo. O PIC teve 

início a 15 de março e termo a 2 de julho de 2021.   
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A operacionalização esquemática da estrutura do PIC encontra-se representada pela Work 

Beakdown Stucture5 (WBS) (Figura 10). Consiste num instrumento gráfico e de comunicação entre 

todos os envolvidos no PIC, que permite visualizar a decomposição do projeto, através da 

fragmentação das suas fases por níveis, em que a apresentação descendente dos níveis traduz um 

aumento da definição dos pormenores dessas fases. 

Figura 10. Work Breakdown Structure - Projeto de Intervenção Comunitária 

 

 

Legenda: WBS: Work Breakdown Structure  

Fonte: Elaboração própria, 2021 

Os CDP, têm o enorme desafio e responsabilidade de implementar e melhorar estratégias de 

intervenção comunitária, no sentido de mobilizar respostas que satisfaçam as necessidades específicas 

da pessoa doente com TB. Recorremos ao empoderamento dos enfermeiros como estratégia para 

promover a adoção da estratégia do TDO, no sentido de minimizar o impacto dos problemas na 

qualidade de vida da pessoa com TB. 

 
5 Tradução livre do inglês: Estrutura de divisão de trabalho 
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O delineamento das atividades, bem como a sua implementação, foram debatidas com a 

enfermeira supervisora em reuniões pontuais que permitiram o esclarecimento de dúvidas, bem como 

a planificação das atividades durante o decorrer do projeto.  

Atendendo ao tempo disponível para a intervenção na comunidade estabelecemos como 

estratégia, recorrer à formação em serviço, atribuindo prioridade sobre as necessidades identificadas 

no Diagnóstico de Situação, mais especificamente sobre as quais temos maior controlo.  

A programação das sessões foi estabelecida em concordância com os responsáveis das unidades, 

adequando à sua disponibilidade, de forma a abranger um maior número de profissionais possíveis. 

Cada sessão cumpriu o tempo de duração previsto de 60 minutos. 

No que concerne à descrição das atividades, Tavares (1993) recomenda que estas devem ser 

especificadas de acordo com a atividade, participantes, local e data, descrição, objetivos e avaliação. 

De modo a apresentar esta etapa, de forma simplificada, foram elaboradas tabelas para cada estratégia 

selecionada com as respetivas atividades, conforme representado no APÊNDICE XIII.  

Na implementação do PIC, diligenciámos para que, as intervenções concebidas fossem, exequíveis, 

coerentes e articuladas, correspondendo aos objetivos definidos, em consonância com as necessidades 

identificadas no Diagnóstico. As estratégias e atividades selecionadas foram validadas quer com a 

professora orientadora pedagógica, quer com a enfermeira supervisora clínica deste estágio e ainda com 

o coordenador da USP e CDP do ACeS e do PLATA, tendo sido consideradas pertinentes. 

Diligenciamos, ainda, para que o PIC fosse divulgado a todos stakeholders, com especial atenção 

aos enfermeiros de família, no sentido de os envolver nas atividades promotoras de empoderamento 

programadas (APÊNDICE XIV) mediante apresentação do PIC (Powerpoint) em reunião com 

enfermeiros responsáveis e posteriormente enviado via correio eletrónico institucional (APÊNDICE XV). 

Foram efetuadas reuniões, pela mestranda (responsável do projeto), no sentido de preparar todas 

as atividades e tarefas. Assim, foram planeadas e programadas Sessões de Formação, em grupo, 

presenciais e on-line. Consideramos ser uma técnica com inúmeras vantagens, de entre as quais se 

destacam: a promoção da interação entre os participantes; estimulação da aprendizagem e convívio; 

rentabilização do tempo/espaço e a partilha de experiências e de competências. Tendo em conta o 

contexto de pandemia por COVID-19 e o número limite de participantes aconselhável, que poderá ser 

de até 10 pessoas presenciais por sala, planeámos duas sessões presencias e on-line, de modo a 

envolver a totalidade dos 34 enfermeiros das USF/UCSP. 
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Refere-se que houve necessidade de adaptar o PIC à situação pandémica. As intervenções que 

inicialmente seriam para todos os enfermeiros de família das USF/UCSP foram adaptadas para grupos 

mais pequenos. Foi adotada uma abordagem descendente para a formação, onde o responsável do 

programa, neste caso os responsáveis pelo CDP, em conjunto com outros elementos-chave da 

instituição de saúde identificaram os elementos capazes de desempenhar o papel de formadores, 

neste caso concreto os Elos de Ligação de cada unidade ao CDP. Assim, tendo em conta o descrito, 

pensou-se que seria favorável intervir juntos dos enfermeiros responsáveis e Elos de Ligação de cada 

unidade de maneira que pudessem replicar, em cada unidade respetiva, o conteúdo das sessões 

apresentadas. 

No APÊNDICE XVII pode ser consultada a planificação da sessão. A sessão decorreu em 3 etapas 

(introdução, desenvolvimento e avaliação da sessão), numa dinâmica de educação para adultos, 

respeitando o conhecimento e experiências dos formandos integrando-os nas estratégias formativas. 

No APÊNDICE XVIII, a mestranda apresenta os conteúdos utilizados em PowerPoint. 

Os stakeholders foram convidados a participar no PIC, de forma a ter a sua cooperação, trabalho 

em equipa e colaboração na implementação. Foram realizadas várias reuniões, envolvidos os 

enfermeiros e desenvolvidas parcerias. Assim, após a análise e avaliação dos recursos existentes, e 

tendo em conta as caraterísticas da população alvo, foram implementadas as seguintes atividades pelo 

responsável do projeto (mestranda), no sentido de preparar todas as atividades e fazer a sua divulgação:  

▪ Reunião com a Enfermeira Supervisora do estágio e da USP, Coordenador da USP e responsável 

pelo CDP, no dia 15 de março às 14h, para apresentação dos objetivos do estágio, orientações e 

metodologia definidas para o ramo de especialidade de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública (ECSP). Foi solicitada autorização ao Coordenadora da UPS e do CDP para o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção Comunitária (PIC) no âmbito da TB; 

▪ Reunião com a Equipa multidisciplinar do CDP, no dia 15 de março, onde foram apresentados os 

objetivos do Estágio e breve enquadramento das competências do EEECSP. Para além do referido, 

foi também objetivo desta reunião consensualizar as necessidades sentidas, com vista ao 

diagnóstico de situação da comunidade. Foi consensual na equipa que a área de atuação seria o 

Tratamento Diretamente Observado, uma necessidade há muito sentida pela equipa; 

▪ Reunião com a Direção Executiva e Conselho Clínico do ACeS, no dia 18 de março. Nesse momento 

foram dados a conhecer os objetivos do estágio, orientações e metodologia definidas para o ramo 

de especialidade de ECSP e obtido o consentimento para a realização do diagnóstico de situação 

da população alvo, através de entrevistas e da aplicação de questionário acerca de necessidades 
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formativas e posterior implementação do projeto de intervenção. A Direção Executiva e Conselho 

Clínico do ACeS, considerou o projeto pertinente, manifestando interesse e recetividade no 

desenvolvimento do mesmo. Também nesta reunião foi estabelecido, em concordância com a 

enfermeira mestranda, a enfermeira supervisora e com a Diretora, que a população alvo deste 

projeto seriam os enfermeiros de família (USF/UCSP); 

▪ Tratamento das Questões Éticas; 

▪ Reuniões com parceiros-chave (Coordenador da USP e do CDP, responsável pelo PLATA, 

enfermeiro vogal do Conselho Clínico e a equipa do CDP do ACeS), para identificação da temática 

com necessidade de intervenção e validação das necessidades de saúde. Decorreram durante a 

primeira semana de estágio; 

▪ Reunião com os enfermeiros responsáveis das USF/UCSP envolvidos, no dia 26 de março, os quais 

corroboraram as necessidades expressas pelos stakeholders, reforçando a pertinência do projeto; 

▪ Reunião com o responsável pelo PLATA para apresentação da temática com necessidade de 

intervenção e pedido de autorização para aceder e trabalhar a informação disponível (SVIG-TB); 

▪ Aplicação de questionário de avaliação de necessidades formativas na área da Tuberculose aos 

enfermeiros das USF/UCSP, devidamente autorizado (APÊNDICE V e APÊNDICE VI); 

▪ Reunião com o Coordenador do USP e responsável pelo CDP, para apresentação da temática com 

necessidade de intervenção, de forma o poder implementar o PIC no CDP do ACeS e ter a 

colaboração na sua implementação; 

▪ Reunião com a equipa do CDP para apresentação da temática com necessidade de intervenção 

convidando a participar;  

▪ Reunião com os enfermeiros responsáveis pelas USF e UCSP do ACeS, no sentido de os sensibilizar 

para o TDO convidando a participar no PIC, de forma a ter a colaboração na sua implementação;  

▪ Contacto com os enfermeiros, via correio eletrónico institucional, com o intuito de apresentar o 

âmbito do trabalho a realizar e serem cumpridas as devidas questões éticas inerentes ao 

Diagnóstico de Situação; 

▪ Aplicação dos Instrumentos de colheita de dados (entrevista semiestruturada aos enfermeiros) 

para a realização do Diagnóstico de Situação, nas 4ª e 5ª semanas de abril; 

▪ Tratamento e Análise dos Dados, após realização das entrevistas, mediante análise de conteúdo; 

▪ Formação mediante sessões programadas (APÊNDICE XVI) com as equipas de enfermagem, 

realizadas nos dias 22 e 23 de junho (APÊNDICE XVII), no sentido de sensibilizar os profissionais 

para a estratégia do TDO, formalizadas mediante convite e certificadas como Formação em Serviço 

pela Direção Executiva (APÊNDICE XIX e APÊNDICE XX);  
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▪ Elaboração e pedido de divulgação de folheto dirigido aos utentes sob tratamento (APÊNDICE XXI 

e APÊNDICE XXII); 

▪ Eleição do enfermeiro Elo de Ligação ao CDP que se constituirá como o Gestor do TDO e 

responsável pela replicação da formação em cada USF/UCSP do ACeS e a sua formalização junto 

da Direção Executiva (APÊNDICE XXIII); 

▪ Elaboração, divulgação e adoção de um impresso para registo da medicação em TOD na 

comunidade (APÊNDICE XXIV); 

▪ Elaboração de um Manual de Orientações de Enfermagem para o Tratamento Diretamente 

Observado na Comunidade e pedido de parecer/validação aos stakeholders (APÊNDICE XXVI e 

APÊNDICE XXV); 

▪ Divulgação do Manual de Orientações de Enfermagem, inicialmente aos Elos de ligação e 

posteriormente a todos os enfermeiros das USF/UCSP do ACeS; 

8.1. Apresentação e Análise dos Resultados 

O PIC, orientado para o curto prazo, de acordo com Tavares (1993), toma forma suportado em 

objetivos específicos e metas que procuram relacionar-se com os objetivos gerais de programas, neste 

caso do PLATA e PNT, e que, por seu lado, respondem às finalidades do Plano Nacional de Saúde, mas 

contém os seus próprios objetivos. 

No decurso do processo de Planeamento em Saúde, “é necessário planear operacionalmente a 

execução do projeto”, ou seja, especificar as atividades “definidas em função dos objectivos 

operacionais estabelecidos” (Tavares, 1993, p.165). Na implementação do PIC, diligenciámos para que, 

as intervenções concebidas fossem, exequíveis, coerentes e articuladas, correspondendo aos objetivos 

definidos para o estágio, em consonância com as necessidades identificadas no Diagnóstico.  

Citando Imperatori & Giraldes (1992), podemos referir que “numa situação de planeamento ou 

programação, a maior parte dos elementos utilizados na avaliação são-no sob a forma de indicadores” 

(p. 178), através dos quais é possível conhecer a realidade e medir os resultados alcançados. A 

avaliação do projeto advém dos resultados obtidos através dos indicadores definidos. Recorremos aos 

indicadores de execução ou atividade e indicadores de impacto ou resultado, possíveis de obter a curto 

prazo. Relativamente aos indicadores de atividade ou execução, considera-se totalmente atingido, uma 

vez que todas as atividades planeadas até final do estágio foram realizadas.  
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Com o propósito de avaliar os objetivos operacionais/metas definidos para cada um dos objetivos 

específicos do projeto, procedeu-se ao cálculo dos indicadores de impacto/resultados definidos para 

as atividades conforme indicado nos Quadros 9, 10 e 11, possibilitando assim uma avaliação global das 

mesmas. 

Quadro 9. Objetivo Específico 1, Meta/Indicador e Avaliação 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 META AVALIAÇÃO 

Realizar formação em serviço aos 
enfermeiros das USF/UCSP, acerca 
da temática do TDO até julho de 
2021 

Que pelo menos 75% dos enfermeiros das 
USF/UCSP participem nas sessões de formação 
em serviço programadas para junho de 2021 

76,5% 

INDICADOR 

Indicador de Resultado 

Nº de enfermeiros que participam nas sessões de formação planeadas X100 

Nº total de enfermeiros contactados 

26 x 100 =76,5% 

34 

Indicador de Execução 

Nº sessões realizadas X100 

Nº sessões planeadas 

2 x 100 = 100% 

2 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

 

Quadro 10. Objetivo Específico 2, Meta/Indicador e Avaliação 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 META AVALIAÇÃO 

Elaborar o Manual de “Orientações 
de Enfermagem para o Tratamento 
Diretamente Observado na 
comunidade” até julho de 2021 

Que pelo menos 1 enfermeiro por USF/UCSP, 
valide o Manual de Orientações para os 
enfermeiros, contribuindo para a sua adoção e 
divulgação no ACeS, até final de 2021 

Atingido 

Que os stakeholders deste PIC validem o Manual 
de Orientações para os Enfermeiros, até final de 
2021 

Atingido 

INDICADOR 

Indicador de Resultado 

Elaboração de Manual de Orientações para Enfermeiros 
Atingido 

Indicador de Resultado 

Validação/Aprovação do Manual de Orientações para Enfermeiros no ACeS 
Atingido 

Indicador de Resultado 

Divulgação do Manual de Orientações para Enfermeiros no ACeS 
Em curso 

Indicador de Execução 

Nº de enfermeiros que participaram na validação do Manual X100 

1 Enf. x 7 USF/UCSP 

7 x 100 = 100% 

7 

Fonte: Elaboração própria, 2021 
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Quadro 11. Objetivo Específico 3, Meta/Indicador e Avaliação 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 META AVALIAÇÃO 

Promover a eleição do enfermeiro 
Elo de Ligação das USF/UCSP ao 
CDP e de proximidade à pessoa 
com Tuberculose, até julho de 
2021 

Que pelo menos 1 enfermeiro por USF/UCSP, 
seja eleito Elo de Ligação das USF/UCSP ao CDP 
até julho de 2021 

1 Enf. x 7 USF/UCSP=7 

100% 

INDICADOR 

Indicador de Resultado 

Eleição de um Elo de Ligação ao CDP por USF/UCSP 
Atingido 

Indicador de Resultado 

Nº de enfermeiros eleitos como Elo de Ligação por USF/UCSP X100 

Nº total USF/UCSP 

7 x 100 = 100% 

7 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

Ao analisarmos os quadros anteriores podemos verificar que todas as metas inicialmente 

propostas foram atingidas. Podemos assim afirmar que as metas de adesão às atividades estabelecidas 

foram atingidas. 

Neste projeto, elaborámos planos para as sessões programadas e realizadas (APÊNDICE XVII) e foi 

também avaliado o grau de satisfação dos participantes, face à pertinência das atividades 

desenvolvidas. Segundo Imperatori e Giraldes (1992), “a satisfação é uma dimensão da qualidade dos 

cuidados muito ligada ao fator interpessoal, (…) a sua ausência determina com certeza uma baixa 

qualidade, porque influencia diretamente a adesão do utente” (p. 192). Para tal, foi aplicado, a todos 

os participantes um questionário de avaliação online, em todas as atividades realizadas, utilizando a 

plataforma Google Docs®, preenchido pelo próprio enfermeiro, garantindo o rigor da colheita de dados 

(APÊNDICE XIX). As respostas obtidas, são apresentadas e revelam que os participantes consideraram 

as temáticas abordadas importantes e que foram ao encontro das suas necessidades de 

conhecimento/informação. Apenas foram efetuadas duas sugestões: “Fazer pelo menos anualmente 

uma formação abordando este tema e as novidades” e “dentro de um ano reavaliar o trabalho de equipa 

entre as diferentes unidades e o CDP”. 

Aos presentes nas sessões de formação foi entregue certificado de participação (APÊNDICE XX), 

no âmbito da formação em serviço deste ACeS, validado pela Direção Executiva.  

No sentido de facilitar a divulgação de informação pertinente junto da pessoa com TB sob 

tratamento, foi elaborado um folheto alusivo à importância da adesão à medicação, que será para 

distribuição aos utentes e que conta com a autorização da Direção Executiva e do Conselho Clínico e 

aprovação da equipa do CDP, coordenador do PLATA, da USP e CDP (APÊNDICE XXI e APÊNDICE XXII). 

O mesmo encontra-se também afixado nas salas de espera para a consulta de CDP neste ACeS.  
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Foi eleito o enfermeiro que se constituirá como elo de ligação ao CDP, representante de cada 

USF/UCSP neste ACeS (APÊNDICE XXIII) e que de futuro, se espera, replicará a formação junto dos 

enfermeiros das suas unidades, constituindo-se como um elemento de proximidade. 

Foi elaborada uma Folha de registos (APÊNDICE XXIV), para facilitar o registo da medicação 

efetuada no domicílio, pelo supervisor da medicação, que poderá ser o enfermeiro de família, familiar 

ou outro, desde que aceite pelo enfermeiro e pessoa com TB, e que já foi testada e adotada em algumas 

USF/UCSP deste ACeS. Em tempos de pandemia, têm-se revelado ser um documento válido. 

Relativamente ao “Manual de Orientações de Enfermagem para o Tratamento Diretamente 

Observado na Comunidade” (APÊNDICE XXV), destina-se a todos os enfermeiros, integrados numa 

USF/UCSP, que cuidam de pessoas com TB no âmbito dos CSP. Os temas centrais são a estratégia de 

Tratamento Diretamente Observado de curta duração e a Toma Observada Direta da medicação. É 

constituído por um breve enquadramento teórico estruturado por temas, nomeadamente: 

▪ estratégias de eliminação da TB  

▪ noções básicas sobre a TB e prevenção 

▪ noções básicas sobre Tratamento de modo a realçar a sua pertinência. 

É apresentado um glossário (uma lista de conceitos) que se pretende abrangente, organizado com 

as respetivas intervenções de enfermagem e um algoritmo de decisão para a atuação de enfermagem 

no atendimento à pessoa com TB, com o intuito de facilitar a sua decisão, apoiar a uniformização da 

atuação e garantir maior efetividade à sua intervenção. 

Os objetivos do Manual são: 

▪ sistematizar a informação e orientações no âmbito da estratégia de TOD na comunidade, à pessoa 

com Doença/Infeção Latente de Tuberculose; 

▪ contribuir para a qualidade do desempenho profissional do enfermeiro através de uma prática 

orientada e sistemática; 

▪ contribuir para uma abordagem centrada na pessoa com TB, a sua monitorização e 

acompanhamento; 

▪ enfatizar o papel do enfermeiro nos processos de tratamento. 

A Finalidade é reforçar as recomendações sobre a boa prática de cuidados de enfermagem, que 

permitam apoiar as decisões dos enfermeiros no âmbito da estratégia de TDO da pessoa com TB. 

O mesmo foi enviado a todos os stakeholders, via correio eletrónico institucional, foi lido e foram 

efetuadas sugestões de melhoria pelo coordenador da USP, CDP, vogal de Enfermagem do Conselho 

Clínico e PLATA. Foi também validado por todos os enfermeiros constituídos como Elo de Ligação ao 
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CDP, para posterior divulgação e adoção por todos os enfermeiros do ACeS. Foi proposto pelo 

coordenador do PLATA o envio do referido Manual para o coordenador nacional do PNT na DGS 

(APÊNDICE XXVI), para possível revisão e/ou adaptação e divulgação pelos enfermeiros a nível nacional. 

Aguarda-se parecer. 

9. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

No planeamento de monitorização e citando Imperatori & Giraldes, podemos referir que “numa 

situação de planeamento ou programação, a maior parte dos elementos utilizados na avaliação são-no 

sob a forma de indicadores”, através dos quais é possível conhecer a realidade e medir os resultados 

alcançados (Imperatori & Giraldes, 1992, p. 178). 

Para Imperatori e Giraldes (1992) “avaliar é sempre comparar algo com um padrão ou modelo e 

implica uma finalidade operativa que é corrigir ou melhorar” (p.173). Nesta fase, são analisados os 

dados obtidos face ao pretendido, refletindo sobre todo o processo e adequação das estratégias e dos 

objetivos face à resolução do problema e/ou a mitigação das necessidades. Assim, temos um processo 

em constante dinamismo, porque nunca se encerra em si mesmo, como defende Tavares (1993), esta 

etapa integra-se em todas as outras, estabelecendo um mecanismo de retroação. 

Uma das particularidades da Metodologia de Planeamento, é contemplar uma avaliação contínua 

ao longo de todo o desenvolvimento, pois esta particularidade permite a redefinição dos objetivos, 

atividades planeadas e seleção dos meios, no sentido de melhorar a coerência, eficiência e eficácia do 

projeto a desenvolver (Tavares, 1993). 

Foi possível executar atividades que visaram contribuir para o empoderamento dos enfermeiros e 

contribuir para a melhoria da prestação de cuidados humanizados à pessoa com TB, em situação de 

tratamento. De entre estas atividades, apresentámos à equipa de enfermagem os dados obtidos 

através do instrumento de colheita de dados e confrontámos, numa atitude formativa, com a evidência 

científica atual.  

Avaliar está intimamente relacionado com a garantia de qualidade (Imperatori & Giraldes 1992). 

Isto é, pretende-se que a avaliação do planeado e implementado, traduza os ganhos em saúde, pela 

contribuição na redução de um problema de saúde, mas também pelo impacto que teve na população 

alvo da ação. Quando se avalia, perspetiva-se uma melhoria contínua do plano, para que os objetivos 

identificados, possam ser revistos e ajustados, de forma a dar a melhor resposta aos contextos 
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identificados na comunidade. Neste sentido e sendo este, um projeto que se encontra em fase de 

implementação, não foi possível realizar uma avaliação final do mesmo, que nos permitisse identificar 

os efeitos reais das atividades realizadas, pois os mesmos só poderão ser avaliados a médio prazo. 

10. LIMITAÇÕES DO PROJETO 

Esta longa caminhada não foi fácil de percorrer, numa altura de grandes constrangimentos devido 

às contingências impostas pela pandemia por COVID-19, que determinaram algumas limitações e 

influenciaram a execução do estágio e do PIC.  

Pensamos ser importante relembrar que a mestranda só realizou o Estágio Final. Pois, devido ao 

contexto pandémico e aos constantes cancelamentos do Estágio, por parte da ARS Algarve, foi 

efetuado e aceite o pedido de creditação do Estágio 1, assim o fator tempo foi uma realidade sempre 

presente e condicionante. 

Por exercer a sua atividade profissional numa USP, pelas competências que lhe estão inerentes, 

devido à situação pandémica, encontra-se num período de grande sobrecarga de trabalho, o que 

dificultou bastante o decurso deste estágio, tanto pela dificuldade de gestão de tempo, como pelo 

cansaço, levando, por vezes, ao limite a sua capacidade de resiliência. Foi um período de avanços e 

recuos, foram experiências únicas, um trabalho árduo, que, em última instância facilitou um pensamento 

crítico e a análise das práticas de cuidados e consequente aquisição e consolidação de competências.  

Há a realçar, o esforço e as dificuldades acrescidas para concretizar todas as atividades programadas 

e realizadas nas diferentes unidades de saúde, em plena pandemia. Apesar de definirmos que a 

população do estudo seriam dois enfermeiros por USF/UCSP, foi difícil, pois estes encontravam-se 

alocados a muitas atividades relacionadas com a pandemia e vacinação e estavam assoberbados de 

trabalho. Desta situação, resultou também a necessidade de se intervir de forma não presencial em todas 

as USF/UCSP, não só, pela maior representatividade, mas também pela proximidade, o que constituiu 

um fator facilitador deste tipo de abordagem. Não obstante as dificuldades anteriormente apresentadas 

na organização e na realização da intervenção em todas as fases do planeamento, salienta-se o 

enriquecimento pessoal e profissional proporcionada à mestranda pela riqueza de experiências e pela 

capacidade de improvisação na procura das soluções facilitadoras de todo o processo.  

Apesar do diagnóstico da situação nos ter permitido conhecer a realidade vivenciada pelos 

enfermeiros deste ACeS, que, através das suas declarações, se dispuseram a partilhar, consideramos 
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como limitações o facto de os dados apresentados estarem relacionados com as experiências 

específicas dos participantes, pelo que não podem ser generalizadas, o que requer um maior 

investimento na área, de âmbito mais alargado, que possibilitem engrandecer o conhecimento sobre 

a temática, de forma a que os profissionais de saúde se sintam cada vez mais empoderados e 

preparados para ajudar e acompanhar a pessoa com TB. 

11. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Este projeto contribui, certamente, para a melhoria do conhecimento científico da Enfermagem 

neste ACeS, pois abriu-nos caminho à reflexão, permitindo-nos compreender e enaltecer a importância 

de despertar, incentivar e motivar os enfermeiros, enquanto seres de cuidado, para a importância que 

possui a capacidade de refletir sobre os cuidados prestados à pessoa com TB, no âmbito do TDO. 

É através da reflexão que o Enfermeiro, numa proposta de articular a teoria e a prática, consegue 

perspetivar um cuidar individualizado à pessoa com TB, centrado na pessoa como ser holístico, onde se 

contemplam as necessidades relacionadas com a dimensão física, psicológica, social e espiritual, para que 

se possa cuidar de forma mais autêntica e personalizada, ou seja, indo ao encontro das necessidades 

específicas da pessoa com TB, visando a adesão ao regime terapêutico e a cura tão desejada. 

A realização deste projeto proporcionou um maior conhecimento a respeito dos fatores 

relacionados ao TDO da TB, no que toca às dificuldades afirmadas pelos entrevistados, podendo 

conhecer de perto as necessidades dos enfermeiros deste ACeS. Está incutido nestes entrevistados que 

o principal intuito da estratégia de TDO é melhorar a adesão ao tratamento da TB e diminuir a taxa de 

abandono, utilizando medidas de fornecimento de medicação, ingestão supervisionada da medicação; 

estabelecimento do apoio e cuidado integrado centrado na pessoa; fortalecimento do vínculo entre o 

enfermeiro e a pessoa com TB, a necessidade de incentivo a programas permanentes de educação para 

saúde e a colaboração com o sistema de informação e monitorização dos casos. Além disso, deve-se 

levar em consideração as dificuldades evidenciadas, onde os enfermeiros relataram a falta de tempo 

disponível para a realização do TDO, expressando a sobrecarga no trabalho, e na necessidade de 

formação e capacitação do enfermeiro, no âmbito do tratamento supervisionado e centrado na pessoa 

com TB.  

Atendendo às necessidades da atualidade, impostas pela pandemia, a teleenfermagem, entendida 

como a interação entre o enfermeiro e o cidadão de forma remota, é cada vez mais utilizada (OE, 2021). 

Este tipo de seguimento consiste em verificar o progresso do tratamento estabelecido à pessoa com 
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TB, avaliar o seu estado de saúde atual e classificar a melhoria ou o agravamento através de contactos 

por chamadas telefónicas ou de videochamada. Desta forma, facilita a proximidade e a adesão ao 

tratamento (OE, 2021), que de outra forma estariam diminuídos pela redução da frequência de 

contacto com os serviços e com os enfermeiros imposta pela pandemia. "Aproveitar o poder das 

tecnologias digitais é essencial para alcançar uma cobertura universal de saúde", diz o diretor-geral da 

OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Em última análise, as tecnologias digitais não são fins em si 

mesmas; são ferramentas vitais para promover a saúde, manter o mundo seguro, e servir os 

vulneráveis"(Organização Pan-Americana da Saúde [OPAS/OMS], 2019).  

Embora facilite o tratamento, não devemos descurar a necessidade de haver a consulta presencial, 

mensal para que não haja a perda do contacto direto e da observação de sinais e/ou sintomas que não 

são referidos por telefone ou videochamada, que pode gerar perda de vigilância virada para o indivíduo 

de uma forma holística. 

A adesão ao tratamento é um processo multifatorial estruturado entre quem cuida e quem é 

cuidado e, na sua abordagem, o enfermeiro tenta identificar os fatores que determinam a tendência 

dos indivíduos para aderirem ou não às recomendações da equipa de saúde. Para isso é extremamente 

importante que o enfermeiro se foque na identificação das caraterísticas da pessoa com TB, da doença 

(se é sensível aos antibacilares de 1ª linha ou resistente) e dos profissionais de saúde que anteveem a 

não adesão, visando promover os índices de adesão ao tratamento. Portanto, qualquer iniciativa na 

direção de apoiar a adesão a uma abordagem centrada no doente contribuirá para reduzir a 

probabilidade de não adesão, que a resistência aos antibacilares surja, e que se atinja a cura tão 

ambicionada (Alipanah et al., 2018; ICN & OE, 2009).  

Dito isto, é fundamental que os enfermeiros adiram à estratégia de TDO de forma efetiva, 

determinando a tendência para a adesão às recomendações emanadas e cientificamente comprovadas, 

e desta forma, promover os índices de adesão ao tratamento contribuindo para a eliminação da TB neste 

ACeS. O empoderamento comunitário pode ser encarado quer como um processo (algo que visa a 

concretização de uma meta ou objetivo) quer como um resultado (em que o empoderamento é em si a 

meta ou objetivo) (Melo, 2020).  

A intervenção comunitária, nomeadamente em programas e projetos de intervenção, visa capacitar 

e empoderar os indivíduos e comunidades com vista a alcançar a saúde coletiva e promover o exercício 

da cidadania. Como defende Laverack (2008) “o empoderamento comunitário começa no individuo, 

passa pelo grupo e termina na comunidade em geral” (p. 17) e permanece uma prática em construção. 
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PARTE III – REFLEXÃO SOBRE COMPETÊNCIAS MOBILIZADAS E ADQUIRIDAS  

Neste capítulo pretende-se apresentar uma análise reflexiva sobre o processo de aquisição e 

mobilização de competências comuns do Enfermeiro Especialista, das competências específicas do 

Enfermeiro Especialista na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública (EEECSP) e das 

competências referentes à obtenção de Grau de Mestre, decorrentes da realização do Curso de 

Mestrado em Enfermagem. Durante todo o Mestrado de Especialização, e em particular no decurso do 

estágio final e relatório, a mestranda teve oportunidade de desenvolver as competências propostas. 

Alguns dos domínios das competências comuns dos enfermeiros, tem vindo a desenvolver desde o 1º 

ciclo de estudos (de 1990 a 1993) e prática profissional, em diferentes contextos clínicos.  

Para a especialidade em Enfermagem Comunitária e perante a necessidade de “cuidados de 

enfermagem especializados em áreas emergentes e diferenciadas, relativamente às quais se reconhece 

a imperatividade de especificar as competências de acordo com o alvo e contexto de intervenção” 

(Regulamento 428/2018, p. 19354), é basilar o desenvolvimento de competências nas áreas de 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

Ao EEECSP, são reconhecidas as competências comuns a todos os enfermeiros especialistas 

“demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, 

ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, 

investigação e assessoria” (Regulamento 140/2019, p. 4745) e as competências específicas resultantes 

das “respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção 

definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado grau de adequação 

dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas” (Regulamento 140/2019, p. 4745). 

Ao longo deste capítulo iremos abordar a participação da mestranda nas diversas atividades 

desenvolvidas na USP, mais concretamente no CDP. Esta participação permitiu alargar os seus 

conhecimentos acerca dos cuidados de saúde primários, mas também sobre a Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública. 
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12. COMPETÊNCIAS COMUNS DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS 

Os cuidados de saúde e de enfermagem “assumem hoje uma maior importância e exigência 

técnica e científica, sendo a diferenciação e a especialização, cada vez mais, uma realidade que abrange 

a generalidade dos profissionais de saúde” (Regulamento 140/2019, p. 4744). 

De acordo com o Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista (Regulamento 

140/2019) os enfermeiros devem desenvolver competências comuns independentemente da sua área 

de especialidade, dividindo-se em quatro domínios que são a responsabilidade profissional, ética e legal, 

a melhoria contínua da qualidade, a gestão dos cuidados e desenvolvimento de aprendizagens profissionais.  

A prevenção da doença e promoção da saúde assumem um papel preponderante nos CSP, sendo 

fundamental a informação e intervenção dos enfermeiros desenvolvendo uma abordagem inovadora, 

dinâmica, criativa e acima de tudo educacional.  

12.1. Domínio da Responsabilidade Profissional, Ética e Legal 

“a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de 
acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional;  
b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades 
profissionais” (Regulamento 140/2019, p. 4745). 

Acerca do domínio acima mencionado, consideramos que no decorrer deste estágio, a mestranda 

exerceu as suas atividades, desenvolveu adequadamente as suas competências, demonstrando um 

exercício seguro, ético e profissional, utilizando habilidades de tomada de decisão ética e deontológica.  

O conhecimento que serve de base à tomada de decisão ética, foi adquirido na formação de base, 

desenvolvido na prática profissional e consolidado nas unidades curriculares do curso de Mestrado, 

que, de modo a aperfeiçoar esta competência, tiveram a pesquisa bibliográfica como base de 

sustentação. 

Este projeto, teve a devida aprovação da Direção Executiva e Coordenador da USP do ACeS onde 

decorreu o projeto (APÊNDICE II), do coordenador do PLATA (APÊNDICE III) e da Comissão de Ética da 

Administração Regional de Saúde do Algarve (APÊNDICE IV). Foi garantida a privacidade dos 

participantes do projeto, seguindo todos os pressupostos éticos. Todas as autorizações estão expostas 

neste relatório, salvaguardando o anonimato dos participantes no projeto. 
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12.2. Competências do Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade  

“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 
estratégicas institucionais na área da governação clínica;  
b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 
contínua;  
c) Garante um ambiente terapêutico e seguro” (Regulamento 140/2019, p. 4745). 

Relativamente a este domínio, consideramos que o presente projeto contribuiu para o 

desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados pela USP, nomeadamente do CDP. A mestranda 

promoveu uma reflexão dos enfermeiros de família relativamente à estratégia TDO na comunidade, 

no sentido da melhoria contínua da qualidade, colaborando na operacionalização do projeto, 

participando na sua divulgação pela equipa e parceiros. No seu desenvolvimento foi necessário 

consultar várias fontes de informação com vista a uma atuação solidamente fundamentada, 

relativamente ao problema e necessidades identificados. Foi assumido um papel dinamizador, gerindo 

todas as atividades, assim como os recursos necessários, de forma que se atingissem os objetivos 

propostos. Foi adotada também uma postura proactiva promovendo o envolvimento de todos os 

intervenientes.  

A mestranda colaborou com os enfermeiros do CDP e das USF/UCSP, na procura da melhoria das 

práticas, sempre baseadas na evidência científica, de modo a serem obtidos ganhos em saúde. As 

sessões formativas, preparadas para serem replicadas pelos enfermeiros das USF/UCSP assim como o 

Manual de Orientações de Enfermagem elaborado, visam dar continuidade ao projeto. 

Ao longo do estágio, a mestranda teve ainda a oportunidade de participar em atividades da USP, 

que no decorrer do estágio se cingiram quase exclusivamente ao combate à pandemia por COVID-19, 

no âmbito da vigilância epidemiológica, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, 

inserção de dados no TRACE COVID®, programação e realização de testes ao COVID-19, no âmbito de 

rastreios em comunidades agrícolas, estruturas residenciais para idosos e escolares. Participou também 

na criação da Zona de Controlo e Apoio à População e do Centro de Vacinação Covid-19. Este processo 

foi bastante complexo uma vez que exigiu a articulação entre várias instituições e sofreu alterações até 

ao primeiro dia de abertura. A abertura do Centro de Vacinação na Comunidade, da responsabilidade 

da USP, da enfermeira orientadora, revelou que é importante conseguir lidar com situação adversas, 

procurando progressivamente soluções para os problemas/adversidades que vão surgindo. A 

colaboração e participação nestas atividades também contribuíram para a aquisição desta 

competência. 
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No decorrer do Estágio, tanto no trabalho desenvolvido na USP como em todas as atividades 

decorrentes do projeto, foi tido em conta a gestão do risco, privilegiando-se a manutenção de um 

ambiente seguro, bem como a prevenção de acidentes decorrentes da prática de cuidados, tendo em 

consideração o contexto de pandemia por COVID-19. 

12.3. Domínio da Gestão de Cuidados  

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação 
na equipa de saúde;  

b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia 
da qualidade dos cuidados” (Regulamento 140/2019, p. 4745). 

De modo a adquirir a competência no domínio acima referido, foi de extrema importância o 

acompanhamento e observação da enfermeira supervisora, uma vez que a mesma desempenha 

funções na USP e no CDP e articula com todas as unidades (USF/UCSP). Para uma gestão eficiente dos 

cuidados é necessário reconhecer a articulação entre os membros da equipa, bem como a 

interdependência de papéis. Assim, foi assumida a gestão e implementação do projeto (sob 

supervisão), identificando os recursos humanos e materiais disponíveis, otimizando desta forma a 

resposta da equipa na implementação do mesmo e no decorrer das diversas atividades.  

Foi necessário estabelecer contatos, com os enfermeiros envolvidos, que permitiram otimizar o 

trabalho em equipa, construindo estratégias de resolução de problemas que permitiram tomadas de 

decisão conscientes, informadas e baseadas na experiência de todos os participantes. Ao longo das 

atividades existiu ainda a necessidade de adaptação do estilo de liderança de acordo com os 

participantes, no sentido de promover a participação e o envolvimento dos mesmos, pelo que se 

considera adquirida a competência.  

12.4. Domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais.  

“a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade;  
b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (Regulamento 140/2019, 
p. 4745). 

Estas competências foram desenvolvidas durante todo o Mestrado e desde o 1º ciclo de estudos 

e da sua vida profissional, enquanto pessoa, enfermeira de cuidados gerais e que continuará na prática 

de cuidados especializados.  
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A mestranda sentiu uma elevada exigência neste domínio, quer a nível de empenho profissional, 

quer pessoal. Verificou-se um crescimento e a melhoria a nível do estabelecimento de relações com os 

enfermeiros das diversas unidades, bem como de competências a nível da comunicação e 

assertividade. Para tal, foi importante a metodologia adotada neste projeto, que possibilitou o 

desenvolvimento de relações consistentes e a compreensão da pessoa/enfermeiro em todas as suas 

dimensões, o que levou a uma profunda reflexão profissional.  

Durante o Estágio, foi realizada uma intensa pesquisa bibliográfica, que permitiu o 

desenvolvimento do projeto, baseando-se em evidência científica e sustentando uma prática segura, 

no desempenho das atividades realizadas. Neste contexto, foi ainda realizado um artigo científico, 

sobre a problemática do projeto e como meio de divulgar os resultados do diagnóstico da situação, 

encontrando-se o resumo do mesmo em APÊNDICE XXVII. 

A participação nas atividades da USP, mais uma vez, permitiu uma visão mais abrangente do 

trabalho realizado ao nível dos cuidados de saúde primários, especialmente em contexto pandémico, 

levando a que o desenvolvimento e aquisição de conhecimentos fossem maximizados. Todas as 

experiências desenvolvidas durante o estágio contribuíram, sem dúvida, para a detenção de uma 

elevada consciência enquanto pessoa e enfermeira. 

O EEECSP é o elemento fundamental neste processo, por ser o profissional que detém um 

entendimento profundo sobre as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde, 

e uma elevada capacidade para responder de forma adequada às necessidades dos diferentes clientes 

(pessoas, grupos ou comunidades). 

13. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA  

“A enfermagem comunitária e de saúde pública desenvolve uma prática globalizante centrada na 

comunidade” (Regulamento 128/2011, p. 8667) e o enfermeiro especialista nesta área, “fruto do seu 

conhecimento e experiência clínica, assume um entendimento profundo sobre as respostas humanas 

aos processos de vida e aos problemas de saúde e uma elevada capacidade para responder de forma 

adequada às necessidades” (Regulamento 128/2011, p. 8667) da pessoa, família, grupos ou 

comunidade, proporcionando efetivos ganhos em saúde.  
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Os CSP têm registado uma dimensão cada vez mais importante no tratamento da doença, assim 

como, na sua prevenção. Sinal desta crescente relevância materializa-se no papel atribuído ao 

Enfermeiro de Família, o qual deverá ser o eixo estruturante e funcional na garantia do acesso e na 

prestação de cuidados, no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários (Regulamento 428/2018). 

De acordo com o Regulamento de Competências Específicas do EEECSP, o enfermeiro especialista 

nesta área tem como base de atuação, a educação para a saúde e promoção de estilos de vida 

saudáveis e assim a capacitação do indivíduo, grupos e comunidade (Regulamento 428/2018). 

“As competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na 
área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública são: 

a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado 
de saúde de uma comunidade;  

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades;  

c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução 
dos objetivos do Plano Nacional de Saúde.  

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.” 
(Regulamento 428/2018, p. 19354)  

sobre as quais se apresenta a reflexão acerca das mesmas. 

13.1. Estabelece, com Base na Metodologia do Planeamento em Saúde, a Avaliação do 

Estado de Saúde de uma Comunidade.  

O PIC seguiu as etapas de metodologia do Planeamento em Saúde, iniciando com a elaboração do 

diagnóstico de situação da comunidade e identificação das necessidades da mesma. Vários 

documentos foram consultados com vista à consecução deste processo, assim como foram 

considerados informadores-chave. Foram efetuadas entrevistas e efetuada a análise dos resultados 

obtidos. Através da aplicação da grelha de análise identificaram-se as principais necessidades, 

dificuldades e propostas de intervenção da população alvo, seguida da definição de prioridades de 

intervenção relativamente aos mesmos. Seguiu-se a definição dos objetivos do projeto, com a 

finalidade de contribuir para a implementação do TDO da TB nas USF/UCSP do ACeS, de acordo com 

as prioridades estabelecidas. De forma a responder aos objetivos propostos foram selecionadas 

estratégias de intervenção, adequadas ao contexto, que se espera produzam mudanças que passarão, 

sucessivamente, por etapas de conhecimento, motivação, apreciação, experimentação e finalmente 

adoção, com vista à resolução dos problemas identificados. Ao longo do planeamento operacional, 

foram rentabilizados os recursos disponíveis para desenvolver as diversas atividades planeadas. 
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Estiveram envolvidos no projeto, a mestranda, a enfermeira e o coordenador do CDP, o coordenador 

do PLATA, o que enriqueceu todas as atividades em que participaram, aumentando a probabilidade de 

eficácia das mesmas e ainda permitiu uma aprendizagem por parte da mestranda, através da troca de 

aprendizagens e experiências.  

Durante o processo de operacionalização do PIC procedeu-se à avaliação e controlo do mesmo, 

através da avaliação dos indicadores de atividade ou execução e dos indicadores de impacto ou 

resultado delineados, no sentido de monitorizar a eficácia das intervenções realizadas, procedendo à 

sua reformulação quando necessário. 

13.2. Contribui para o Processo de Capacitação de Grupos e Comunidades.  

Para o desenvolvimento desta segunda competência, contribuiu, a realização do PIC que 

possibilitou liderar o processo e sensibilizar a comunidade e em particular os participantes 

(enfermeiros de família) sobre a temática do TDO na resposta à TB, através de uma intervenção 

contextualizada, dirigida a um grupo de enfermeiros com vista ao seu empoderamento para a adoção 

da estratégia do TDO aos utentes com TB servidos pelas respetivas USF/UCSP.  

Para que todo o processo de capacitação dos grupos e/ou comunidade ocorresse da forma mais 

adequada e eficaz foi imprescindível a mobilização de conhecimentos de diferentes domínios, para 

além da enfermagem, como a comunicação, educação, competências digitais, bem como a orientação 

segundo um modelo conceptual direcionado para o empoderamento comunitário (MAIEC) que 

contribuíram para a melhoria de um leque de competências, indispensáveis no processo de liderança 

de processos comunitários, consecução de projetos de saúde e exercício da cidadania. 

Igualmente imprescindível, foi o estabelecimento de parcerias entre as diferentes unidades 

funcionais e a mobilização das mesmas, com vista à adoção de estratégias e medidas que minimizem 

os problemas identificados, nomeadamente a eleição de um Elo de Ligação entre as USF/UCSP e o CDP. 

Este papel, permitiu desenvolver competências de gestão, liderança e de dinamizador, direcionando 

todos os parceiros para um objetivo comum.  

No âmbito deste PIC, a mestranda em conjunto com a enfermeira que integra a equipa da USP e 

do CDP, desenvolveu um plano de intervenções na área da saúde, direcionado para o empoderamento 

dos enfermeiros. Foram planeadas e executadas duas sessões formativas para sensibilização sobre a 

temática do TDO na resposta à TB. Através destas, foi possível uma sensibilização dos enfermeiros para 
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a problemática em questão. Também foi elaborado um manual de orientações de enfermagem, de 

forma a disponibilizar a informação adequada à comunidade envolvida (enfermeiros). 

Este manual pretende sistematizar os conhecimentos no âmbito do TDO na comunidade, à pessoa 

com doença/infeção de TB, que se espera que produzam mudanças que passarão, sucessivamente, por 

etapas de conhecimento, motivação, apreciação, experimentação e finalmente adoção, com vista à 

resolução dos problemas identificados, contribuindo dessa forma para a melhoria contínua da 

qualidade de cuidados de enfermagem à pessoa doente com TB e à segurança da comunidade, mas 

também apoiar o trabalho dos enfermeiros que supervisionam o tratamento da TB, promovendo a 

adesão ao mesmo. Destina-se a todos os enfermeiros, integrados numa USF ou UCSP do ACeS, que 

cuidam de pessoas com TB no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários. 

13.3. Integra a Coordenação dos Programas de Saúde de Âmbito Comunitário e na 

Consecução dos Objetivos do Plano Nacional de Saúde.  

O estágio na USP, através do PIC permitiu a participação no Programa Nacional para a Tuberculose 

(PNT), um dos programas prioritários da DGS, que integra o Plano Nacional de Saúde (PNS), abrangido 

pela carteira de serviços desta unidade. Desta forma, este projeto, vai ao encontro do PNS - Revisão e 

Extensão a 2020 (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2015), prorrogado e estendido ao ano 2021 (DGS, 

2021b), uma vez que este assenta em quatro eixos estratégicos: Cidadania em Saúde, através da 

promoção da literacia e da capacitação dos grupos e/ou comunidades, com vista à sua autonomia e 

responsabilidade sobre a sua saúde, tal como da saúde da comunidade. Para tal deve estar informado, 

assimilar a informação e após este processo deve alterar os seus comportamentos menos saudáveis; 

Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde, através da integração nos diferentes setores da 

comunidade para o desenvolvimento de medidas, com vista à redução da desigualdade e melhoria da 

condição da população face aos determinantes sociais; Qualidade em Saúde, pela prestação de cuidados 

efetivos e seguros no momento adequado, atendendo aos recursos disponíveis e com vista a satisfação 

das necessidades e expectativas da população; Políticas Saudáveis, pelo desenvolvimento de ações 

que implicam o envolvimento de vários setores da comunidade implementação de estratégias de 

promoção da saúde ao longo do ciclo de vida.  

A implementação e monitorização das atividades desenvolvidas no PIC, permitiu confirmar o 

impacto destas nas mudanças de comportamento dos participantes, que se espera se traduzam, em 

ganhos em saúde. 
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13.4. Realiza e Coopera na Vigilância Epidemiológica de Âmbito Geodemográfico. 

“A vigilância epidemiológica constitui um importante instrumento para análise, compreensão e 

explicação dos fenómenos de saúde-doença” (Regulamento 428/2018, p. 19357). A aquisição desta 

competência foi obtida sobretudo aquando do diagnóstico da situação de saúde, pois para a sua 

realização foi necessário proceder-se à pesquisa de dados no SVIG-TB, sociodemográficos, bem como 

de diversos indicadores de saúde no que se refere à problemática da TB e seu tratamento. Foi ainda 

aplicada uma entrevista semiestruturada como instrumento de colheita de dados, para identificação 

das necessidades de intervenção a nível da população selecionada (enfermeiros das USF/UCSP), 

daquela área geodemográfica. Pela análise e interpretação dos dados recolhidos, foi possível perceber 

a amplitude do problema, bem como fatores associados ao mesmo, o que foi crucial para a 

identificação do problema, a determinação das estratégias e intervenções a implementar. 

Para além de adquirir esta competência, sobretudo através do desenvolvimento do projeto, a 

mestranda teve, a convite da responsável da equipa de enfermagem, a possibilidade de participar num 

momento de observação da TOD da medicação por um utente migrante, numa USF, onde foi possível 

observar a organização e funcionamento da consulta a nível da intervenção de enfermagem e onde foi 

possível implementar o modelo de impresso de registo da TOD elaborado no decorrer deste projeto. 

Após a descrição de todo o processo de aquisição e mobilização de competências e reflexão sobre 

as mesmas, consideram-se adquiridas as competências comuns e específicas do domínio do EEECSP. 

14. COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE  

Relativamente à atribuição do Grau de Mestre, conforme plasmado no Decreto-Lei n.º 65/2018, 

n. º1 do artigo 15º do Capítulo III, a sua atribuição é deferida a quem demonstre: 

“a) possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:  

i) sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 
aprofunde;  

ii) permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em 
muitos casos em contexto de investigação;  

b) saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução 
de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 
multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  

c) capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver 
soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo 
reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas 
soluções e desses juízos ou os condicionem;  



 
 

 
mar-22 | Página 138 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

d) ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 
subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 
ambiguidades;  

e) competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (Decreto-Lei n.o 65/2018, p. 4162). 

Considera-se que a reflexão e exposição imposta para a consecução deste Relatório, sobre todo o 

trabalho desenvolvido neste percurso de formação, contribuiu para a consciencialização da mestranda 

no que diz respeito às competências adquiridas, assim como para a capacidade de criar, mobilizar e 

divulgar conhecimentos em enfermagem. A qualificação profissional, independentemente do grau 

académico, pressupõe a aprendizagem ao longo da vida e a procura constante de conhecimento novo, 

que reflita a evidência científica e, tem ainda mais relevância, quando é atribuído o grau de Mestre. A 

mobilização das aprendizagens decorreu num processo dinâmico que requereu não só capacidades 

cognitivas, mas também organizacionais e relacionais que foram aplicadas.  

Tendo por base tudo o que acima é referido, acreditamos que a realização do PIC, tendo por base a 

metodologia do Planeamento em Saúde, permitiu à mestranda demonstrar que adquiriu conhecimentos e 

capacidade de compreender e resolver problemas, centrando-se sobretudo na sua área de especialização.  

Através da elaboração do artigo científico (APÊNDICE XXVII), comprovou-se ainda que a mestranda 

se encontra capacitada para comunicar os seus conhecimentos, raciocínios e conclusões.  

Assim, pelo descrito e perante estes pressupostos e tendo em conta o desenvolvimento do PIC, no 

qual se assume como um compromisso dar resposta às necessidades de saúde de uma amostra 

populacional e possibilitar através da formação em serviço e a tomada de decisões eficazes, que 

promovam o empoderamento, a mudança de atitudes, práticas e comportamentos, necessários para 

um melhor conhecimento das potencialidades dos enfermeiros, assumimos que integramos os 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre na área de especialização de Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, com a discussão pública deste relatório.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Relatório pretende espelhar o Projeto de Intervenção Comunitária, desenvolvido no decurso 

do Estágio Final. O Estágio proporcionou um conjunto de experiências enriquecedoras, permitindo 

desenvolver capacidades de investigação, estudo e planeamento. Numa breve reflexão, consideramos 

que, as bases teóricas incluídas no plano de estudo deste Mestrado, foram enquadradas na aplicação 

das intervenções e na gestão da tomada de decisão nas diversas fases do planeamento do projeto em 

contexto de estágio. Podemos assim assumir que foram consolidadas e adquiridas competências, as 

quais foram ao encontro dos objetivos definidos para este mestrado. 

A base teórica é um elemento fundamental e uma mais-valia para a elaboração deste Relatório, 

deste modo, o enquadramento teórico e o diagnóstico da situação, com base nos dados 

epidemiológicos, permitiram definir as prioridades e estratégias, com vista a alcançar os objetivos 

definidos para o PIC e contribuir, não apenas, para a adesão à estratégia TDO, com enfoque no regime 

de TOD da medicação anti-TB pelos enfermeiros de família, junto dos utentes com TB inscritos nas 

unidades de saúde deste ACeS, mas também, para o empoderamento dos enfermeiros. 

O desenvolvimento deste PIC, em contexto académico e em ambiente de estágio, teve em 

consideração a TB como doença global, pandémica e considerada um importante problema de saúde 

pública. A abordagem à temática teve por base o Programa Nacional para a Tuberculose, tendo como 

foco de intervenção, a adesão dos enfermeiros à estratégia de TDO da TB. 

Na avaliação da implementação do PIC, verificou-se que foram atingidos os objetivos e as metas 

inicialmente propostos e consequentemente o objetivo geral, o que traduz uma apreciação de 

avaliação positiva do mesmo. Consideramos a pertinência do tema, o envolvimento de todos os 

intervenientes, as atividades promotoras de conhecimentos dos enfermeiros envolvidos, como 

contributo para a promoção de atitudes e adesão à estratégia do TOD. 

Os profissionais da USP e do CDP mostraram-se bastante recetivos no que respeita à sua elaboração, 

e o seu desenvolvimento revelou-se possível pelo interesse, disponibilidade, empenho e envolvimento de 

todos os intervenientes, superando todas as expetativas e sendo este visto como uma mais-valia para 

o ACeS. Consideramos que a sua realização foi muito motivadora e gratificante, sendo o tema em causa 

de interesse pessoal e profissional, foi também impulsionador do empenho durante todo o percurso. 
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O desenvolvimento do PIC teve subjacente a metodologia de Planeamento em Saúde, cumprindo 

todas as etapas daí inerentes, recorrendo à sua proatividade, tornando possível a concretização e 

implementação do mesmo. A utilização desta metodologia, aliada a teoria do Empoderamento 

Comunitário (EC) de Laverack (2008) e ao Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento 

Comunitário (MAIEC) de Melo (2020) contribuíram para a organização da estrutura e o seu 

desenvolvimento. 

Não se trata, pois, de um trabalho finalizado, pelo contrário, e tal como nos diz Tavares (1993) “da 

própria avaliação final nasce um novo Diagnóstico de Situação, actualizado e exigindo novas acções, 

novos planos, com programas e projectos ainda mais inovadores” (p.212). Como tal, trata-se de uma 

ferramenta de trabalho para os enfermeiros, que se espera contribua para que adiram à estratégia 

TDO, com enfoque no regime de TOD da medicação anti-TB e possam desenvolver ações que melhorem 

a qualidade dos cuidados prestados e de vida da pessoa com TB num ACeS da região do Algarve. 

O presente PIC foi o primeiro a ser realizado neste ACeS, no âmbito desta temática. Permitiu 

conhecer melhor a realidade desta população, mostrando pontos a melhorar na abordagem a estes 

enfermeiros e por isso, também contribuiu para aprimorar os cuidados de enfermagem futuramente 

prestados. No entanto, apresenta algumas limitações que devem ser referidas. Trata-se de um projeto 

de intervenção num período de tempo limitado e conturbado, pelas características académicas e de 

pandemia por COVID-19, pelo que obtivemos uma amostra populacional reduzida. A oportunidade de 

alargar este tipo de trabalho a outros ACeS, possibilitará aumentar o número de profissionais 

envolvidos e porventura contribuir para a melhoria de comportamentos e atitudes, que condicionam 

a gestão do tratamento da TB. 

Neste contexto, consideramos que a boa gestão no tratamento da TB faz parte do sucesso do 

controlo da doença, sendo que o objetivo de um plano de prevenção, para além da identificação das 

pessoas com potencial risco de não adesão ao regime terapêutico, tem também o propósito de 

implementar um programa de cuidados promotores da adesão ao tratamento centrados na pessoa, a 

fim de proporcionar cuidados adequados e muito especialmente a valorização da educação e do 

empoderamento. Pelo que, o empoderamento dos enfermeiros de família, para a adesão à estratégia 

de TDO, em especial a TOD da medicação pela pessoa com TB na comunidade é fundamental.  

No diagnóstico de situação, após aplicação de questionário específico, foram evidenciadas as 

necessidades formativas dos participantes sobre a temática da TB. As sessões constituíram uma 

oportunidade de partilha de conhecimentos e experiências relacionadas com a TB, entre parceiros da 

mesma comunidade, como contributo para a promoção da literacia, capacitação em saúde e 
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empoderamento dos enfermeiros enquanto comunidade alvo de intervenção. O resultado da avaliação 

das sessões permite firmar o interesse por parte dos enfermeiros das USF/UCSP na estratégia TDO à 

pessoa com TB, sendo que foi assumida a continuidade da mesma nestas unidades de saúde afetas ao 

ACeS. 

Como oportunidades do projeto, são consideradas o empoderamento dos enfermeiros de família, 

para a tomada de decisões mais assertivas no futuro, com repercussão na adesão ao regime de TOD e 

o estabelecimento de parcerias, que permitirão a rentabilização dos recursos e a realização de 

atividades variadas, aumentando o interesse e envolvimento de todos e em especial dos enfermeiros. 

Apesar de não ter sido possível o reconhecimento da adesão dos enfermeiros à estratégia de 

Tratamento Diretamente Observado, devido ao fator tempo, espera-se que as estratégias e o processo 

de capacitação promovidos através de formação em serviço e do manual de orientações para 

enfermeiros, produza mudanças.  

Consideramos que o percurso vivenciado durante todo o processo foi um contributo, para o 

conhecimento da realidade, na prática dos cuidados de saúde primários tendo permitido mobilizar 

habilidades e competências, e consciencialização das mesmas, com possibilidade de crescimento e 

enriquecimento pessoal e profissional que irá com certeza contribuir para um ganho em segurança e 

em conhecimentos na prática da atividade profissional.  

Pelo descrito neste relatório de estágio, fruto de uma reflexão crítica sobre o percurso, os 

conhecimentos, as práticas e intervenções realizadas, consideram-se alcançados os objetivos 

propostos. Foi um trajeto muito enriquecedor pelo desenvolvimento pessoal e profissional 

proporcionado e alcançado, o que conduziu ao processo de aquisição e mobilização de competências 

comuns do Enfermeiro Especialista, competências específicas do EEECSP, bem como à aquisição de 

competências enquanto Mestre em Enfermagem. 

Finalmente, a concretização de um projeto há muito ambicionado e várias vezes adiado! 

Somente quem caminha, sabe o valor, o tamanho, a conquista de que é feita a história única de 

cada passo.   
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Guião da Entrevista 

 

Eu, Leovigilda Fernandes Madama, aluna do 4º Mestrado em Associação, Área de Especialização 

Enfermagem Comunitária e Saúde Pública (IP de Beja: Escola Superior de Saúde, Universidade de Évora: Escola 

Superior de Enfermagem São João de Deus de Évora, IP de Portalegre: Escola Superior de Saúde de Portalegre, IP de Setúbal: 

Escola Superior de Saúde e IP de Castelo Branco: Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias) a realizar o Estágio Final na 

Unidade de Saúde Pública, de um ACeS da região do Algarve, em concreto num Centro de Diagnóstico 

Pneumológico, pretendo desenvolver um Projeto de Intervenção na comunidade no âmbito da 

Tuberculose. No sentido de dar resposta aos objetivos do estágio, pretende-se que conceba, 

implemente, coordene e avalie, um Projeto de Intervenção Comunitária, integrado numa equipa 

multidisciplinar, tendo em conta o diagnóstico realizado. 

No atual panorama de luta contra a Tuberculose (TB), visamos a articulação entre o Centro de 

Diagnóstico Pneumológico (CDP) e as Unidade de Saúde Familiar (USF)/Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP), com o objetivo de expandir a estratégia do Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) e do regime de Toma Observada Direta (TOD) da medicação aos utentes com TB 

doença ativa ou TB Infeção Latente (TBIL) inscritos nessas unidades. 

O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é um dos pilares da estratégia Directly Observed 

Treatment Short-course (DOTS), recomendado pela OMS internacionalmente e adotado pelo Programa 

Nacional para a Tuberculose (PNT) para incentivar a adesão terapêutica, reduzir o abandono do 

tratamento e diminuir a resistência aos fármacos anti-Tuberculose. A adesão terapêutica é o pilar 

para o sucesso do tratamento da Tuberculose (TB). 

As USF/UCSP ocupam um lugar privilegiado, por conhecerem os seus utentes e famílias (os seus 

pontos fortes bem como os problemas e situações de risco), de forma a responderem às necessidades 

de saúde, planear e executar ações educativas e prestar cuidados integrais, de qualidade e 

proximidade, pelo que se consideram serviços de excelência para a implementação da estratégia do 

TDO, constituindo-se como oportunidade para a expansão das atividades de controlo da doença.  

Nesse sentido, os enfermeiros das USF/UCSP devem estar capacitados para o Tratamento 

Diretamente Observado (TDO), realizar e supervisionar a toma da terapêutica anti-TB em regime de 

TOD, manter atualizado o registo das tomas bem como dos efeitos adversos e atuar perante qualquer 

omissão de toma ou reação adversa à terapêutica anti-TB. Essa estratégia mostrou-se eficiente em 

vários estudos realizados comparando doentes acompanhados em TDO com doentes que 

autoadministravam os seus medicamentos. 
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A opinião dos enfermeiros das USF/UCSP de um ACeS da Região Algarve, acerca da estratégia do 

TDO e do regime de TOD da medicação dos doentes com Tuberculose TB doença ativa ou TBIL nas 

respetivas unidades é considerada indispensável para conhecer a relevância do TDO para esses 

enfermeiros e para identificar necessidades ou dificuldades, ou novas propostas e reorganização dos 

serviços. Nesse sentido, procura-se conhecer a opinião dos enfermeiros, recolher sugestões e 

propostas, tornando-os atores privilegiados neste projeto. 

A recolha de dados efetua-se mediante entrevista gravada, semiestruturada. Será efetuada na 

unidade funcional onde desempenha a atividade laboral. 

ENQUADRAMENTO DA ENTREVISTA 

Pretende-se com a entrevista, identificar e priorizar necessidades da equipa, tendo, no horizonte 

temporal de curto prazo, a melhoria da prestação dos cuidados aos utentes, dando ênfase a um 

modelo mais centrado na pessoa e na sua capacidade de autogestão da doença e de gestão eficaz do 

regime terapêutico, nomeadamente o medicamentoso, através do enfermeiro que realiza o TDO. 

Utilizou-se a entrevista semiestruturada, com enfoque preferencial em questões abertas, sem 

uma ordem sequencial rígida. É importante referir que a ordem apresentada para a colocação das 

questões será meramente indicativa, uma vez que as questões serão colocadas de acordo com o fluir 

da entrevista, dando sempre espaço para que o profissional possa expressar livremente as suas ideias, 

através de uma conversação informal (Fortin, 2009). 

População alvo: 

Enfermeiros das cinco USF e duas UCSP do ACeS em questão. Irão ser entrevistados 2 enfermeiros 

de cada uma das USF/UCSP. Uma das entrevistas será com o enfermeiro responsável da USF/UCSP, 

perfazendo um total de 14 entrevistas. 

Objetivos da entrevista:  

▪ Identificar as dificuldades e necessidades dos enfermeiros para a implementação do Tratamento 

Diretamente Observado aos utentes com TB ou TBIL; 

▪ Identificar as dificuldades e necessidades dos enfermeiros para a implementação do regime de 

Toma Observada Direta da medicação, aos utentes com TB ou TBIL;  

▪ Identificar as propostas dos enfermeiros, relativas à organização dos serviços, para a 

implementação do Tratamento Diretamente Observado. 

 

 



 
 

 
mar-22 | Página 174 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

Entrevistador: 

A mestranda, está a realizar o Estágio, devidamente autorizado pela Direção Executiva do ACeS, 

em articulação com o Coordenador Regional do Programa Nacional para a Tuberculose e Coordenador 

da Unidade de Saúde Pública e do Centro de Diagnóstico Pneumológico. 

Condições Logísticas: 

A entrevista realiza-se no local de trabalho, em data e hora previamente definidas com o 

entrevistado, de acordo com a sua disponibilidade. Será garantido um gabinete, num local calmo e 

tranquilo, sem ruído, para que seja assegurada a privacidade e o conforto. A participação é totalmente 

voluntária e isenta de qualquer tipo de prejuízo, caso decida não participar ou desista do mesmo, 

garantindo o anonimato e a confidencialidade da informação recolhida e, se para tal manifestarem 

expressamente o seu consentimento livre e esclarecido. A informação será recolhida através de 

registos áudio e estima-se que a sua duração seja, em média, de 30 minutos. Na validação das 

entrevistas irá contar-se com a participação dos entrevistados. 

Toda a informação recolhida e analisada será arquivada em lugar seguro e posteriormente 

destruída, estando a mestranda obrigada ao dever de sigilo profissional. No processo de tratamento 

de dados não será possível identificar os respondentes em virtude de os dados serem armazenados de 

forma agregada e sem identificação individual.  
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GUIÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Entrevista Nº _____ Data: ___/___/_____ 
Identificação codificada do 
participante: ___________  

Primeira Parte 

Objetivo: Formalizar o pedido de colaboração do enfermeiro para participar no projeto através do 
pedido de consentimento livre e esclarecido 

Apresentação pessoal; 

Apresentação do projeto: objetivos, finalidade, motivo da realização das entrevistas e local onde 
as mesmas ocorrerão; 

Pedido de consentimento para gravar em suporte áudio, sublinhando o anonimato e carácter 
confidencial da informação recolhida;  

Entrega do documento escrito formal do pedido de consentimento informado, caso se tenha 
verificado a aceitação do participante, e respetiva assinatura do documento; 

Segunda Parte 

Objetivos: 

1. Validar a relevância do TDO para os enfermeiros das USF/UCSP 
2. Identificar os aspetos que consideram positivos e/ou negativos em relação ao TDO  
3. Identificar as principais necessidades/dificuldades dos enfermeiros em relação ao TDO  
4. Identificar propostas para melhorar a estratégia do TDO nos serviços 
5. Identificar propostas por forma a facilitar a TOD 

Questões gerais a ter em conta: 

Com enfoque na temática a abordar, estimular as linhas orientadoras do pensamento, sintetizar 
oportunamente as conceções apresentadas.  

Respeitar o tempo previsto, sintetizar as ideias essenciais, realizar um agradecimento final. 

Entrevista orientada pelas seguintes questões: 

Objetivos Tópicos das Questões 

1. Validar a relevância do TDO para 
os enfermeiros das USF/UCSP 

Q1 para si, qual a importância do TDO para o controlo da TB? 

Q2 quais as intervenções de enfermagem que considera 
necessárias para assegurar TDO a um utente com TB ou TBIL 
enviado pelo CDP?  

Q3 quais são as intervenções de enfermagem que considera 
serem necessárias para validar o cumprimento da estratégia 
TDO pelo utente? 

Q4 que registos realiza e como avalia o conhecimento dos 
utentes, sobre o seu regime terapêutico? 
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2. Identificar os aspetos que 
consideram positivos e/ou 
negativos em relação ao TDO  

Q1 quais são os aspetos que considera serem positivos em 
relação ao TDO? 

Q2 quais são os aspetos que considera serem negativos em 
relação ao TDO? 

3. Identificar as principais 
necessidades/dificuldades dos 
enfermeiros em relação ao TDO  

Q1 quais as principais necessidades/dificuldades que 
perceciona na adoção da estratégia TDO pelo utente? 

Q2 quais as principais dificuldades/necessidades que 
perceciona na adoção da estratégia TDO pelos enfermeiros?  

4. Identificar propostas para 
melhorar a estratégia do TDO nos 
serviços 

Q1 quais considera serem as condições/recursos necessários 
na sua unidade para assegurar o TDO a um utente? 

Q2 que recursos comunitários considera serem facilitadores 
da adesão ao regime medicamentoso em TOD? 

Q3 qual a adequação das novas tecnologias às caraterísticas 
do TDO?  

Q4 quando tem dúvidas acerca desta temática, quais as 
fontes que costuma consultar?  

Q5 refira algumas propostas que podem contribuir para 
aumentar a adesão dos enfermeiros ao TDO e 
desenvolvimento/aprofundamento das competências nesta 
área. 

5. Identificar propostas por forma a 
facilitar a TOD 

Q1 quais considera serem as condições/recursos necessários 
para assegurar a TOD a um utente? 

Q2 refira algumas propostas que podem ser facilitadoras da 
TOD. 

Q3 sente necessidade de reorganizar a sua unidade por 
forma a facilitar a adesão ao regime medicamentoso e 
prevenir o abandono ou interrupção? Como? 

Finalizar a entrevista 

Agradecimentos pela participação e disponibilidade 

Disponibilização para qualquer esclarecimento 

Solicitar a colaboração para a validação da entrevista 

Facultar contacto (telefónico ou correio eletrónico)  

Intervenções após realização da entrevista 

Tratamento e análise dos dados: 

Codificação das entrevistas e anonimização dos dados 

Transcrição das entrevistas e análise dos dados já anonimizados  
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APÊNDICE XI. Pedido de validação da Entrevista pelos enfermeiros 
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APÊNDICE XII. Estimativa de custos 
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Orçamento de Intervenção  

Descrição Custo 

Recursos humanos  

Enfermeiro (salário) 10 €/h  x  336 h  =  3 360 € 

Recursos materiais  

Telemóvel* 250 € 

Computador* 450 € 

Microsoft Office 365®* 120 € 

Internet* 50 € 

Consumíveis* 100 € 

Deslocações* 700 € 

TOTAL 5 030 € 

* a ser fornecido pela USP do ACeS 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

APÊNDICE XIII. Atividades desenvolvidas 

 



  
 

 

Atividade 1 - Reunião com cada um dos stakeholders para apresentação do Projeto “Tuberculose | Doença Antiga/Novos Desafios - O Tratamento Diretamente Observado 
na resposta à problemática da Tuberculose” 

Objetivo Geral: Que no final da reunião de apresentação do Projeto de Intervenção Comunitária aos stakeholders aprovem a sua aplicação 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação da atividade 
Indicadores de 
Avaliação 

Reunião de 
divulgação do 
Projeto com cada 
um dos stakeholders 

Enfermeiras: 
mestranda e 
orientadora 

Data: 17/06/2021 

Hora: 10.30 

Duração de 30 
minutos 

Sala de reuniões 
do Centro de 
Saúde 

Método expositivo Que todos os stakeholders 
a envolver no projeto, 
tenham conhecimento do 
problema e aprovem a 
implementação do Projeto  

Aprovação do projeto 

 

Nº de reuniões realizadasx100 
Nº reuniões previstas 

6x100 =100% 
6 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda e orientadora 

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet, projetor de vídeo 

1. Apresentação das enfermeiras. 

2. Enquadramento da temática, apresentação sumária do diagnóstico.  

3. Comunicação de intervenções a desenvolver junto dos enfermeiros das USF/UCSP.  

Final: Agradecimento pela receção. 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Via correio eletrónico e 
contato telefónico 

10 euros 

0.30 minutos 
N/A N/A N/A 60 euros 

 

Legenda: N/A – Não se Aplica  
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Atividade 2 – Aplicação de questionário de avaliação das necessidades formativas dos enfermeiros acerca da temática da Tuberculose 

Objetivo Geral: Que após aplicação do questionário, se identifiquem as necessidades formativas prioritárias dos enfermeiros, acerca da temática Tuberculose 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação da atividade 
Indicadores 
de Avaliação 

Aplicação online de 
questionário de 
avaliação das 
necessidades 
formativas dos 
enfermeiros de 
família 

Enfermeiras: 
mestranda  

Data: de 

24/05/2021 

a  

28/05/2021 

N/A Internet: Google 
Forms® 

Identificar as necessidades 
formativas priorizadas 
pelos enfermeiros  

Nº questionários respondidos x100 
Nº questionários enviados 

22x100 = 64,7% 
34 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda  

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet 

1. Convite para participar no questionário enviado por correio eletrónico institucional. 

2. Enquadramento da temática, apresentação sumária dos objetivos.  

Final: Agradecimento pela receção. 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Via correio eletrónico  N/A N/A N/A Google Forms® N/A 
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Atividade 2 - Sessão de sensibilização dirigida aos enfermeiros das USF/UCSP do ACeS sobre a temática do Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática 
da Tuberculose a incluir no Plano de Formação em Serviço do ACeS 

Objetivo Geral: Que no final da sessão os enfermeiros fiquem sensibilizados acerca da estratégia do Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da 
Tuberculose 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação de atividade 
Indicadores de 
Avaliação 

Sessão de 
sensibilização 
dirigida aos 
enfermeiros das 
USF/UCSP sobre a 
temática do TDO na 
resposta à 
problemática da 
Tuberculose 

Enfermeiras: 
mestranda e 
orientadora 

Data: 22/06/2021 

Data: 23/06/2021 

Hora: 13 às 14h 

Duração: 1 hora 

Sala de reuniões 
do Centro de 
Saúde (limite até 8 
enfermeiros) 

On-line via 
Microsoft TEAMS® 

Método expositivo 
presencial e on-
line 

Exposição 
temática pela 
enfermeira e 
orientadora 
fomentando o 
diálogo 

Que 50% dos enfermeiros 
participem na sessão 

Incluir a sessão de 
educação para a saúde no 
Plano de Formação do 
ACeS 

Folha de presenças 

Resultados da ficha de avaliação 
da sessão 

Nº de enfermeiros presentes X 100 
Nº total de enfermeiros  

N.º sessões realizadas X100 
N.º sessões planeadas 

  

 

 

26X100 = 76,5%  
34 
 

2X100 = 100%  
2 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda e orientadora 

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet, projetor de vídeo 

1. Apresentação das enfermeiras. 

2. Enquadramento da temática: Estratégias globais anti-Tuberculose da OMS; Tratamento Diretamente Observado de curta duração; Tratamento estandardizado da 
Tuberculose; Tratamento Diretamente Observado; Toma Observada Direta.  

3. Comunicação de intervenções a desenvolver junto dos enfermeiros das USF/UCSP.  

Final: Agradecimento pela participação e pedido de colaboração na abordagem da temática junto dos enfermeiros não presentes. Preenchimento do instrumento de 
avaliação da sessão. 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Convite via correio eletrónico 
e contato telefónico 

10 euros 

1 hora 
N/A N/A 

Questionário de avaliação 
de sessão Google Forms® 

20 euros 
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Atividade 3 - Eleição do elo de ligação ao CDP, em cada USF/UCSP do ACeS 

Objetivo Geral: Que no final da sessão de educação para a saúde, os enfermeiros nomeiem um elo de ligação ao CDP em cada USF/UCSP do ACeS 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação de atividade 
Indicadores de 
Avaliação 

Eleição do elo de 
ligação ao CDP, em 
cada USF/UCSP do 
ACeS 

Enfermeiras: 
mestranda e 
orientadora 

Data: 22/06/2021 

Data: 23/06/2021 

Hora: 13 às 14h 

Duração: 1 hora 

Sala de reuniões 
do Centro de 
Saúde (limite até 8 
enfermeiros) 

On-line via 
Microsoft TEAMS® 

Cada USF/UCSP, 
elegerá um 
enfermeiro que se 
constituirá como 
elo de ligação ao 
CDP 

Que seja eleito/nomeado 
1 enfermeiro por 
USF/UCSP do ACeS 

Folha de presenças 

Resultados da 
eleição/nomeação 

Nº de USF/UCSP com enfermeiro 

eleito como Elo de ligação X100 

Nº total USF/UCSP 

Concluído 

 

7x100 = 100% 
7 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda e orientadora 

Recursos Materiais N/A 

1. Apresentação das enfermeiras. 

2. Enquadramento da necessidade e importância da existência do elo de ligação ao CDP.  

3. Eleição de 1 enfermeiro por USF/UCSP que se constituirá como elo de ligação ao CDP.  

Final: Agradecimento pela participação. 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Convite via correio eletrónico 
e contato telefónico 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Atividade 4 – Elaboração de um “Manual de Orientações de Enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado na comunidade, à pessoa com doença/infeção de 
Tuberculose” 

Objetivo Geral: Reforçar as recomendações sobre a boa prática de cuidados de enfermagem, que permitam apoiar as decisões dos enfermeiros no âmbito do Tratamento 
Diretamente Observado de curta duração à pessoa com Tuberculose 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação de atividade 
Indicadores de 
Avaliação 

Elaboração de um 
“Manual de 
Orientações de 
Enfermagem para o 
TDO na 
comunidade, à 
pessoa com 
doença/infeção de 
Tuberculose” 

Enfermeiras: 
mestranda  

Data:  

até 
02/07/2021 

ACeS Realização de pesquisa, tendo em 
conta a prática baseada na 
evidência e sínteses da leitura, 
para de forma sistemática, formal 
e meticulosa resumir a informação 
existente sobre a temática 
enunciada e estruturar as 
intervenções a desenvolver pelos 
enfermeiros 

Que o Manual seja 
validado, aprovado, 
posteriormente 
divulgado e adotado 
no ACeS  

Inclusão do “Manual 
de Orientações” no 
Manual de Articulação 
do ACeS  

Validação do Manual pelos:  

Coordenador PLATA; 

Coordenador do CDP e USP; 

Vogal de Enfermagem do ACeS; 

Inclusão do “Manual de 
Orientações” no Manual de 
Articulação do ACeS  

Nº de validações do Manual X 100 

Nº total de pedidos de validação do 

Manual  

Concluído 

 

 

 

 

Pendente 
 

 

7x100 = 100% 

7 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet, 

1. Apresentação do Manual aos Coordenador do PLATA; Coordenador do CDP e USP; Vogal de Enfermagem do Conselho Clínico do ACeS 

2. Recolha de sugestões de melhoria  

3. Divulgação do Manual ao Conselho Clínico para posterior aprovação e divulgação junto dos enfermeiros do ACeS 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Via correio eletrónico 
10 euros 

147 horas 
N/A N/A N/A 1470 euros 
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Atividade 5 – Divulgação do “Manual de Orientações de Enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado na comunidade, à pessoa com doença/infeção de 
Tuberculose” 

Objetivo Geral: Que o Manual seja validado e adotado pelos enfermeiros das USF/UCSP do ACeS 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação de atividade 
Indicadores de 
Avaliação 

Divulgação do 
“Manual de 
Orientações de 
Enfermagem para o 
TDO na 
comunidade, à 
pessoa com 
doença/infeção de 
Tuberculose” 

Enfermeiras: 
mestranda  

Data: até 
02/07/2021 

ACeS Apresentação do Manual aos 
enfermeiros responsáveis das 
USF/UCSP 

Divulgação a todos os enfermeiros 
via correio eletrónico institucional 

Que o Manual seja 
validado, aprovado 
por pelo menos 1 
enfermeiro por 
USF/UCSP e 
posteriormente 
divulgado aos 
restantes enfermeiros 
das USF/UCSP do 
ACeS 

Divulgação do Manual pelos:  

Enfermeiros responsáveis das 
USF/UCSP; 

Elos de ligação ao CDP 

Validação do Manual pelos:  

Enfermeiros responsáveis das 
USF/UCSP; 

Elos de ligação ao CDP 

Nº de validações do Manual X 100 
Nº total de pedidos de validação do 

Manual 

Concluído 

 

 

Pendente 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda  

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet, 

1. Apresentação do Manual aos enfermeiros responsáveis das USF/UCSP do ACeS 

2. Recolha de sugestões de melhoria  

3. Divulgação a todos os enfermeiros via correio eletrónico institucional 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Via correio eletrónico 
10 euros 

2 horas 
N/A N/A N/A 40 euros 

  



 
 

 
mar-22 | Página 188 

 

Tuberculose | Doença antiga/Novos desafios  
O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

Atividade 6 – Elaboração de um Folheto para a pessoa com doença/infeção de Tuberculose alusivo à temática do Tratamento Medicamentoso 

Objetivo Geral: Que o Folheto seja divulgado e adotado pelos enfermeiros das USF/UCSP do ACeS 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação de 
atividade 

Indicadores de Avaliação 

Elaboração de um 
Folheto para a 
pessoa com 
doença/infeção de 
Tuberculose, alusivo 
à temática do 
Tratamento 
Medicamentoso 

Enfermeiras: 
mestranda  

Data: até 
02/07/2021 

ACeS Realização de pesquisa, tendo em 
conta a prática baseada na 
evidência e sínteses da leitura, 
para de forma sistemática, formal 
e meticulosa resumir a informação 
existente sobre a temática 
enunciada e estruturar as 
orientações a adotar pelos utentes 

Que o Folheto seja 
validado, aprovado e 
posteriormente 
divulgado aos 
enfermeiros das 
USF/UCSP do ACeS 

Validação do Folheto 
pelos:  

Enfermeiros presentes 
nas sessões de 
sensibilização; 

Coordenador do CDP e 
USP; 

Coordenador do PLATA; 

Vogal de Enfermagem do 
ACeS 

Aprovação do Folheto para 
divulgação 

26x100 = 100% 

26 

 

3x100 = 100% 

3 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda  

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet 

1. Apresentação do Folheto aos enfermeiros; Coordenador do CDP e USP; Vogal de Enfermagem do ACeS 

2. Recolha de sugestões de melhoria  

3. Divulgação do Folheto ao Conselho Clínico e Coordenador Regional do CDP para posterior aprovação e divulgação junto dos enfermeiros do ACeS 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Via correio eletrónico 
10 euros 

7 horas 

Impressão a cores do 
Folheto 20 euros 

N/A N/A 90 euros 
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Atividade 7 – Elaboração de um Impresso para registo da TOD da medicação anti-TB na comunidade 

Objetivo Geral: Que o Impresso seja divulgado e adotado pelos enfermeiros das USF/UCSP do ACeS 

Atividade  Quem  Quando  Onde  Como  
Metas / Objetivos 
Específicos  

Avaliação de 
atividade 

Indicadores de Avaliação 

Elaboração de um 
Impresso para 
registo da TOD da 
medicação anti-TB 
na comunidade 

Enfermeiras: 
mestranda  

Data: até 
02/07/2021 

ACeS Realização de pesquisa, tendo em 
conta a prática baseada na 
evidência e sínteses da leitura, 
para de forma sistemática, formal 
e meticulosa resumir a informação 
existente sobre a temática 
enunciada e estruturar as 
orientações a adotar pelos 
supervisores da medicação 

Que o Impresso seja 
validado, aprovado, 
divulgado e 
posteriormente 
adotado pelos 
enfermeiros das 
USF/UCSP do ACeS 

Validação do Impresso 
pelos:  

Enfermeiros presentes 
nas sessões de 
sensibilização; 

Coordenador do CDP e 
USP; 

Coordenador do PLATA; 

Vogal de Enfermagem do 
ACeS 

Aprovação do Impresso para 
divulgação e adoção 

26x100 = 100% 

26 

 

3x100 = 100% 

3 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda  

Recursos Materiais Computador portátil com acesso a internet 

1. Apresentação do Impresso aos enfermeiros; Coordenador do CDP e USP; Vogal de Enfermagem do ACeS 

2. Recolha de sugestões de melhoria  

3. Divulgação do Impresso ao Conselho Clínico e Coordenador Regional do CDP para posterior aprovação e divulgação junto dos enfermeiros do ACeS 

Divulgação 
Preço 
Hora dos Técnicos 

Preço materiais de 
consumo 

Aluguer do espaço Questionário de avaliação Custo Total 

Via correio eletrónico 10 euros 
7 horas 

Impressão do impresso 
sempre que necessário 

N/A N/A 

70 euros  

+ preço de cada 
impressão quando 
necessário 
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APÊNDICE XIV. Divulgação do PIC aos Enfermeiros responsáveis das USF/UCSP do ACeS 
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APÊNDICE XV. Apresentação do PIC à Direção Executiva, Conselho Clínico, USP/CDP e 
Enfermeiros do ACeS 
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APÊNDICE XVI. Convite à participação em Sessão de Formação em Serviço 
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APÊNDICE XVII. Plano de sessão  
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PLANO DE SESSÃO 

TEMA da SESSÃO O Tratamento Diretamente Observado na resposta à problemática da Tuberculose 

PÚBLICO-ALVO Enfermeiros de USF / UCSP DURAÇÃO 60 minutos 

LOCAL Sala de reuniões/Online via Teams DATA 22 e 23 de junho 2021 HORA 13 h às 14 h 

FORMADOR (ES) Leovigilda Madama e Vera Carapinha 

O
b

je
ti

vo
s 

Gerais Sensibilizar os enfermeiros para a temática do Tratamento Diretamente Observado na Tuberculose 

Es
p

e
cí

fi
co

s 

▪ Enquadrar teoricamente aspetos relevantes para a adesão ao TDO em regime de supervisão direta 

▪ Atualizar os conhecimentos dos enfermeiros sobre o Tratamento Diretamente Observado 

▪ Realçar a eficácia da estratégia de Tratamento Diretamente Observado de curta duração 

FASES CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
MÉTODOS/TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

TEMPO 
(MIN) 

INTRODUÇÃO Objetivos da Sessão Expositivo 

Apresentação dos Formadores e 
Formandos 

 3 

Apresentação do tema 
Microssoft Office® 
Power point 

5 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 

▪ Estratégias globais anti-Tuberculose da OMS 

▪ Tratamento Diretamente Observado de curta duração 

▪ Tratamento estandardizado da Tuberculose 

▪ Toma Observada Direta 

Expositivo/Interativo 
com os formandos ao 
longo de toda a sessão 

Apresentação da Temática 
direcionada aos Enfermeiros 

Microssoft Office® 
Power point 

35 

CONCLUSÃO Síntese/Conclusão da Sessão Participativo e interativo 15 

AVALIAÇÃO Questionário de avaliação da sessão formativa  2 
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Fonte: Elaboração própria, 2021
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APÊNDICE XXI. Autorização de divulgação do Folheto para a pessoa com TB em tratamento 
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RESUMO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

Objetivo: Identificar as necessidades, dificuldades e propostas de reorganização dos 

serviços, manifestadas pelos enfermeiros de família, em relação à estratégia do Tratamento 

Diretamente Observado à pessoa com Tuberculose. 

Método: Estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado com enfermeiros. Dados 

recolhidos através de entrevista semiestruturada, com recurso a um guião orientador. 

Tratamento dos dados com recurso à análise de conteúdo. Entrevistados 14 enfermeiros 

integrados em equipas de Saúde Familiar de um ACeS da região Algarve. Dados divididos em 

áreas temáticas, categorias e subcategorias referentes à perceção dos enfermeiros sobre o 

Tratamento Diretamente Observado e organizados em tabelas, para uma melhor compreensão. 

Finalizou-se com a análise para cada uma das áreas temáticas. Foram cumpridas a componente 

ética e legal da pesquisa em enfermagem com seres humanos. 

Resultados: Os enfermeiros reconhecem a importância do Tratamento Diretamente 

Observado, embora não esteja implementado em todas as equipas de Saúde Familiar. Existem 

dificuldades na sua implementação, como a inexperiência dos enfermeiros, a falta de tempo, de 

recursos humanos e de transporte e necessidades como o reforço da formação nesta área.  

Conclusões: A importância da formação e da organização e oferta desta estratégia fica clara, 

priorizando e planeando ações que contribuam para o empoderamento do enfermeiro e adesão 

à estratégia de tratamento na comunidade. A elevada solicitação e diversidade de ações sobre a 

responsabilidade dos enfermeiros, dificultam a atenção ao Tratamento Diretamente Observado 

e sugerem adaptações para facilitar e aumentar a sua eficácia, como o recurso às novas 

tecnologias.  

Descritores: Tuberculose; Terapia Diretamente Observada; Cooperação e Adesão ao 

Tratamento; Cuidados de Saúde primários; Enfermagem de Saúde Comunitária.   
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