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RESUMO 

 

A tuberculose (TB), é uma doença infecciosa que afeta principalmente o parênquima 
pulmonar, e geralmente é causada pela Mycobacterium tuberculosis. O objetivo do 
presente projeto é apontar por meio de busca na literatura, os desafios que os 
profissionais da saúde enfrentam no tratamento da tuberculose. Crê-se que 
aprofundar o tema através deste documento poderá contribuir para que os 
profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem, adquiram maior aporte 
teórico e assim aperfeiçoarem seus cuidados no que se refere ao tratamento contra a 
Tuberculose. Pretende-se apontar por meio de busca na literatura, os desafios que os 
profissionais da saúde enfrentam no tratamento da tuberculose. A pesquisa tratada 
no estudo foi do tipo revisão de literatura. Crê-se que aprofundar o tema através deste 
documento poderá contribuir para que os profissionais de saúde, especialmente os de 
enfermagem, adquiram maior aporte teórico e assim aperfeiçoarem seus cuidados no 
que se refere ao tratamento contra a Tuberculose. 

Palavras-chave: Enfermeiro; cuidados de saúde; Tuberculose. 

 

 

  



RODRIGUES, Gabriela Fonseca. Tuberculosis: The role of Nursing. Número total de 

folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Anhanguera, 
Niterói, 2020. 

ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease that mainly affects the lung parenchyma, 
and is usually caused by Mycobacterium tuberculosis. The objective of this project is 
to point out, through a literature search, the challenges that health professionals face 
in the treatment of tuberculosis. It is believed that deepening the theme through this 
document may contribute for health professionals, especially nursing professionals, to 
acquire greater theoretical support and thus improve their care with regard to the 
treatment against Tuberculosis. It is intended to point out, through literature search, 
the challenges that health professionals face in the treatment of tuberculosis. The 
research dealt with in the study was of the literature review type. It is believed that 
deepening the theme through this document may contribute for health professionals, 
especially nursing professionals, to acquire greater theoretical support and thus 
improve their care with regard to the treatment against Tuberculosis. 
 
 

Key-words: Nurse; health care; Tuberculosis. 

  



 

 

13 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 14 

 

 2. HISTÓRICO DA PATOLOGIA E CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................ 16 

 

3. MEDICAMENTAÇÃO E TRATAMENTOS) ....................................................... 19 

 

4. O PAPEL DA ENFERMAGEM) ......................................................................... 23 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 26 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 27 

 

 



 

 

14 

1. INTRODUÇÃO 

 

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

parênquima pulmonar, e geralmente é causada pela Mycobacterium tuberculosis. O 

objetivo do presente projeto é apontar por meio de busca na literatura, os desafios que 

os profissionais da saúde enfrentam no tratamento da tuberculose. Crê-se que 

aprofundar o tema através deste documento poderá contribuir para que os 

profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem, adquiram maior aporte 

teórico e assim aperfeiçoarem seus cuidados no que se refere ao tratamento contra a 

Tuberculose. 

Existe uma necessidade de se apontar e explanar acerca dos desafios para 

que o tratamento contra a Tuberculose seja correto, tendo como referência os 

obstáculos que os profissionais de enfermagem enfrentam. A sociedade precisa ter 

maior visibilidade acerca dos cuidados paliativos contra a tuberculose, assim podendo 

trazer conhecimento e se aprofundar no assunto científico, trazendo informações 

necessárias e de alguma forma poder ajudar, passar práticas e um pouco dessa 

pesquisa para quem enfrenta essa doença.  

Crê-se que aprofundar o tema através deste documento poderá contribuir para 

que os profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem, adquiram maior 

aporte teórico e assim aperfeiçoarem seus cuidados no que se refere ao tratamento 

contra a Tuberculose. 

Este trabalho pretende responder ao seguinte questionamento: Quais são os 

cuidados prestados pelo profissional de Enfermagem que podem contribuir para o 

tratamento do paciente com Tuberculose? 

Pretende-se apontar por meio de busca na literatura, os desafios que os 

profissionais da saúde enfrentam no tratamento da tuberculose; apontar as estratégias 

que os profissionais de saúde utilizam para a adesão ao tratamento da TB; identificar 

na literatura quais os tratamentos adotados para a TB e demonstrar quais são os 

casos em que há abandono no tratamento. 

A pesquisa tratada no estudo foi do tipo revisão de literatura. A Coleta de dados 

quanto à abordagem do problema será do tipo qualitativa, a qual visa entender e 

interpretar comportamentos. Os estudos utilizados serão selecionados dentro de 

alguns bancos de dados científicos eletrônicos, tais como Google Acadêmico. Os 
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critérios adotados para seleção bibliográfica e de natureza qualitativa serão artigos 

publicados no período entre 2000 a 2019, consultados através dos seguintes 

descritores: Enfermeiro; cuidados de saúde; Tuberculose. Tendo como referencial 

teórico em nossa pesquisa os artigos publicados e selecionados pela autora, poderão 

ser obtidos novos significados científicos no que se refere ao papel do enfermeiro nos 

cuidados com a Tuberculose. 
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2. HISTÓRICO DA PATOLOGIA E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Baseado nas publicações científicas as quais se tem acesso, a TB é uma 

patologia milenar, de caráter infeccioso e que atinge a humanidade desde épocas 

remotas, acometendo atualmente milhares de pessoas no mundo inteiro. Sabendo-se 

que a TB é uma doença que acomete todo o planeta, de acordo com o Ministério da 

Saúde, considera-se caso novo (nunca tratado ou tratado por menos de 30 dias) de 

TB, todo individuo com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou cultura, podendo 

ser baseado em dados clínicos epidemiológicos e outros exames complementares, 

para firmar o diagnóstico de TB (BRASIL, 2010b). 

A TB é transmitida através do corpo a corpo, especialmente pelo ar. A 

transmissão da TB se efetiva por meio de pessoa a pessoa, principalmente através 

do ar. São fatores potencialmente contamintantes a fala, o espirro e principalmente, a 

tosse de um doente de TB pulmonar bacilifera no qual se lança no ar gotículas, com 

tamanhos variados, contendo em seu interior bacilos. Os doentes baciliferos cuja 

baciloscopia é positiva são potencialmente capazes de transmitir a doença uma vez 

que ainda não iniciaram o tratamento (BRASIL, 2010b). 

Em 1882, no qual se registrou a descoberta do Bacilo de Koch, a TB 

representou uma grande perda nas relações interpessoais do indivíduo e ficaram 

desestruturadas as relações sociais de grupo em virtude da doença; modificaram-se 

as concepções, as representações da doença, como responsabilidade e controle 

individual e social. Esse desequilíbrio social e individual se efetivou devido o indivíduo 

ser o hospedeiro e transmissor da doença, no qual era o próprio indivíduo que passava 

a doença. Porém, retirou-se dele a isenção da carga genética e constitucional que se 

acreditava antes (GONÇALVES, 2000). 

Sabendo-se da evolução a qual encontra-se a ciência, a TB, é vista ainda como 

uma patologia que se alastra mais facilmente em ambientes com maiores índices de 

desigualdades sociais e taxas consideráveis de pobreza. No ano de 1979, foi adotado 

aqui no Brasil (GONÇALVES, 2000). 

Diante do considerável avanço da ciência, a TB ainda é considerada uma 

doença voltada por fatores que se desenvolvem em um contexto de pobreza e 

desigualdades sociais consideráveis. E, em 1979, o Brasil adotou um sistema de 
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tratamento para a TB, estabelecendo o seguinte esquema: esquema I (2RHZ/4RH), 

tal tratamento adotado para casos novos de TB, Esquema I reforçado ( 2RHZE/4RHE) 

no que tange ao retratamentos, Esquema II (2RHZ/7RH) para causas  

meningoencefálicas, e Esquema III (3SZEEt/9EEt) em casos de falência (BRASIL, 

2011b). 

Em 2009 o Programa Nacional de Controle da Tuberculose reconsiderou a 

maneira em que se tratava a TB em nosso país. O II Inquérito Nacional de Resistência 

aos Medicamentos anti-TB oficializou essa iniciativa. Nesse inquérito, não se obteve 

resultados suficientes para serem considerados satisfatórios. Sendo assim, houve 

uma progressão da resistência a isoniazida (de 4,4%para 6%). Nesta situação, 

considerou-se também a utilização de etambutol como o quarto fármaco na fase 

intensiva de tratamento (dois primeiros meses do Esquema básico). O tratamento 

quimioterápico passa a ser em comprimidos de doses fixas com a administração de 

quatro medicamentos (RHZE), nas respectivas dosagens: R150mg, H75, Z400mg, e 

E 275mg. Tal medida é adotada e preconizada pela Organização Mundial de Saúde, 

sendo utilizada em diversos países para adultos e adolescentes, ressaltando que para 

as crianças abaixo de 10 anos é recomendado o esquema RHZ (BRASIL, 2011b). 

Fica claro então, ser um tratamento poliquimioterápico prolongado, não dando 

ao paciente qualquer vazão à não-disciplina no manejo dos medicamentos. O 

tratamento com fármacos e a utilização por um período suficiente são fatores decisivos 

para que esta patologia seja curada, fazendo dessa forma com que se minimize a 

persistência bacteriana e o surgimento de resistência aos medicamentos. Nesse caso, 

afim de que se obtenha com sucesso a cura desta patologia com melhor prognóstico 

complementar, o tratamento torna-se indispensável e o TDO (Tratamento Diretamente 

Observado) é uma estratégia relevante para a supervisão e o monitoramento das 

doses do paciente, além de se fazer a busca nos contatos domiciliares (BRASIL, 

2011b). 

Um fator crucial e relevante para a concretude do tratamento é o 

acompanhamento adequado desse paciente desde o momento que chega à unidade 

como sintomático respiratório até o estabelecimento do diagnóstico e tratamento. Esta 

estratégia é vital para que se atinja com êxito a cura da doença, restabelecendo o 

indivíduo na sociedade como um ser produtivo e vital. É oportuno salientar e 
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desenvolver ações que retratem o valor da abordagem primária tornando o trabalho 

da Atenção Primária à Saúde, nesta perspectiva, como uma estratégia crucial para o 

controle da TB, evitando, portanto, a disseminação da doença. Conforme explicita 

Faria et al. (2009), esse processo de concretização do tratamento, deve levar em 

consideração a condição social do paciente, do universo em que vive, pois é sabido 

que doenças como a tuberculose estão intimamente ligadas à qualidade de vida. 

Sabe-se que o indivíduo desprovido de conhecimento e de condições dignas de 

alimentação e moradia são vulneráveis a contrair doenças, e que a falta de 

conhecimento agrava e expõe ainda mais as pessoas a fatores de risco por 

desconhecimento de como lidar com a doença. 

Ressalta-se, também, que a Atenção Primária se constitui a porta de entrada 

desses indivíduos e de acordo com as políticas que a regem ela é uma aliada às 

questões de prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde do indivíduo, 

cabendo aos profissionais desenvolver ações e condutas com êxito garantindo a cura 

ao paciente, podendo representar diminuição drástica nos casos de TB e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas (FARIA et al., 2009). 
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3. MEDICAMENTAÇÃO E TRATAMENTOS 

 

A Tuberculose é contraída pelo trato respiratório, a lesão se dá nos bronquíolos 

ou nos alvéolos, onde os bacilos ao entrarem em contato a primeira vez com o 

organismo (primoinfecção) são fagocitados por neutrófilos e macrófagos, o que 

desencadeia uma resposta inflamatória do sistema imune. Os Bacilos se desenvolvem 

nas células fagocíticas e são transportadas pela corrente sanguínea e linfonodos a 

outras partes do corpo. Após o contato inicial, a infecção ocorre entre 2 e 10 semanas. 

Essa infecção inicial causa lesões secretivas, onde líquido e leucócitos cercam o 

Bacilo, formando uma parede na tentativa de cessar o crescimento do microorganismo  

A massa tecidual formada por Bacilos vivos, mortos e células de defesa é 

chamada de granuloma. Os granulomas convertem-se em massa tissular fibrosa, e 

sua porção central é denominada Tubérculo de Ghon. Após algum tempo o granuloma 

sem receber fluxo sanguíneo, e suporte de oxigênio se torna uma área de necrose 

caseosa, com aparência de queijo branco (GONÇALVES, 2000). 

O indivíduo que possui um sistema imunológico eficiente, é capaz de impedir a 

fase ativa da doença, calcificando os tubérculos, originando uma cicatriz colagenosa. 

Porém em pacientes imunodeprimidos o bacilo fica inativo por muito tempo e quando 

o sistema imunológico está ineficaz o granuloma, volta a se reproduzir originando a 

doença em forma de pneumonia caseosa ou tuberculose miliar denominadas como 

tuberculose secundária (GONÇALVES, 2000). 

Um indivíduo HIV positivo, tem um risco maior de desenvolver a tuberculose, 

apresentando 25 vezes mais chance do que o não infectado. O índice de mortalidade 

em pacientes coinfectados pelo HIV e pelo   Mycobacterium tuberculosis, é duas vezes 

maior do que o paciente soropositivo sem Tuberculose. Os pacientes HIV positivos 

merecem uma atenção especial (FARIA et al., 2009). 

O vírus do HIV infecta e destrói as células de defesa (Linfócitos T), deixando o 

organismo susceptível a microorganismos. A tuberculose é uma doença oportunista 

que contamina o indivíduo imunodeprimido e começa a se multiplicar, causando a 

doença em fase ativa (GONÇALVES, 2000) . 

O tratamento da tuberculose deve ser feito em regime ambulatorial, 

supervisionado, no serviço de saúde mais próximo, da residência ou trabalho do 

paciente portador de TB. É uma patologia curável em praticamente 100% dos casos 
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novos, sensíveis aos medicamentos anti Tuberculose, desde que obedecidos os 

princípios básicos da terapia medicamentosa adequada, o tratamento dos bacilíferos 

é a atividade prioritária de controle da tuberculose, uma vez que permite interromper 

a cadeia de transmissão(FARIA et al., 2009). 

A associação medicamentosa adequada às doses corretas e o uso por tempo 

suficiente são os princípios básicos para o adequado tratamento evitando a 

persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos, 

assegurando, assim, a cura do paciente (FARIA et al., 2009). . 

A quimioterapia recomendada para o tratamento de Tuberculose em adultos é 

composta por: 1ª fase denominada, fase intensiva do tratamento que perdura por dois 

meses e são utilizados quatro comprimidos diários de COXCIP 4 (comprimidos com 

dose fixa combinada de quatro fármacos), composto por Rifampicina – 150mg, 

Isoniazida – 75mg, Pirazinamida – 400mg e Etambutol – 275mg, e segunda fase 

denominada fase de manutenção composta por 2 cápsulas de Rifampicina 300 mg e 

Isoniazida 200 mg, mais 1 comprimido de 100mg de Isoniazida, que devem ser 

tomados toda 2ª, 4ª e 6ª feira durante 4 meses. 

Vale ressaltar que no tratamento de tuberculose soma-se uma estratégia para 

Tratamento devidamente observado (DOT’s), que é um elemento chave que visa o 

fortalecimento da adesão do paciente ao tratamento e a prevenção do aparecimento 

de cepas resistente aos medicamentos, reduzindo assim os casos de abandono e 

aumentando a probabilidade da cura . 

Para se obter êxito no tratamento é imprescindível que o enfermeiro membro 

do Programa Nacional de Controle a Tuberculose (PNCT) enquanto educador, preste 

uma assistência de qualidade, para isso é necessário que o profissional se capacite, 

e qualifique a sua equipe, para serem capazes de proporcionar informações sobre 

medicações, efeitos colaterais, solucionar dúvidas do cliente, reconhecer clínica da 

patologia, diagnosticar novos casos de TB na comunidade, de forma a conquistar a 

confiança do paciente, e conduzi-lo juntamente com a equipe multiprofissional a 

alcançar seu objetivo, que é a cura. 

A vacina BCG confere proteção às formas graves de primoinfecção pelo 

M.tuberculosis. No Brasil, a vacina BCG é prioritariamente indicada para as crianças 

de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para menores de um ano, como dispõe a 
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portaria nº 452, de 06/12/76, do ministério da saúde. A vacinação BCG é feita segundo 

orientações do programa nacional de imunizações do ministério da saúde - PNI 15 . 

A maioria dos pacientes submetidos ao tratamento da tuberculose consegue 

finalizar o tratamento sem efeitos colaterais relevantes. Os fatores relacionados às 

reações adversas são diversos, os maiores determinantes dessas reações são os 

seguintes: dose e horários de administração da medicação; idade; estado nutricional; 

alcoolismo; gravidez; condições da função hepática e renal; e coinfecção pelo HIV. De 

modo geral, as principais reações adversas incluem as de natureza irritativa, alérgica 

e tóxica. A intolerância gastrintestinal ocorre pela ação irritativa dos medicamentos. 

As reações alérgicas podem ser branda como urticária, rash, prurido, icterícia 

colestática ou graves como choque anafilático, discrasias sanguíneas, vasculites, 

nefrite intersticial . 

A assistência ao paciente com Tuberculose pulmonar é desenvolvida por uma 

equipe multiprofissional que compõe o Programa Nacional de Controle a Tuberculose 

(PNCT), onde todas as categorias trabalham juntas com um só objetivo, que é 

direcionar o paciente para a cura. Dentro desta equipe multiprofissional o enfermeiro 

é quem acolhe este paciente no serviço de saúde, por isso é incumbido de orientar o 

paciente, e conscientizá-lo que o tratamento deve ser realizado corretamente, para 

que ele seja curado . 

O enfermeiro tem a função de:  

1. Orientação quanto ao tratamento; 

2. Realizar busca ativa doa sintomáticos respiratórios; 

3. Realizar busca dos comunicantes; 

4. Desmitificar está patologia, conscientizando o paciente sobre cuidados que 

deve tomar; 

5. Supervisionar o tratamento. Estratégia DOT´s; 

6. Orientar os familiares, e conscientizá-los sobre a importância do apoio familiar 

para que o paciente alcance Êxito no tratamento; 

7. Realizar busca dos pacientes faltosos; 

8. Enfatizar ao paciente que se o mesmo não realizar o tratamento corretamente, 

não alcançará a cura esperada, e se interromper o tratamento deverá iniciar 

tudo novamente. 
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O profissional enfermeiro, por estar a frente de diversos programas de saúde 

pública, estabelece fortes vínculos interpessoais com os pacientes, despertando 

assim uma relação de escuta, diálogo, sentimentos de segurança e confiança, o que 

faz com o cliente possa se sentir acolhido, e procure mais vezes o serviço de saúde. 

Esse vínculo estimula a adesão ao tratamento de forma consciente, confere 

autonomia ao doente, possibilita atuação de pessoas participantes na decisão sobre 

a saúde que se deseja obter. 

O profissional enfermeiro é quem deve assumir um papel de liderança na 

prevenção e controle da Tuberculose. Ele possui maior vínculo com a comunidade, o 

que facilita a inserção desses indivíduos em ações de promoção de saúde, como 

palestras, projetos, oficinas, com objetivo de informar, conscientizar e solucionar as 

dúvidas dos clientes. O profissional tem contato com toda a família, com os pais desde 

que levam a criança para tomar a vacina BCG, momento em que o enfermeiro pode 

fazer uma consulta de enfermagem completa com o objetivo identificação dos 

sintomáticos respiratórios, e diagnóstico precoce. 

A equipe de enfermagem é um importante instrumento que deve ser utilizado 

na condução das ações de saúde pública, principalmente nas ações de controle à 

Tuberculose, pois a enfermagem assegura o tratamento supervisionado (TS), o que 

evita irregularidades que favoreçam o abandono ao tratamento, a recidiva da patologia 

ou até a falência do cliente por falta de tratamento adequado.  
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4. O PAPEL DA ENFERMAGEM 

 

Afastamento, isolamento, escassa educação e frágil vínculo entre a pessoa e 

os profissionais durante o processo terapêutico são aspectos marcantes para a vida 

das pessoas com TB, gerando comportamentos de não adesão. Tais fatores refletem 

o modo de agir dos profissionais e, em muitos casos, a pessoa com TB abandona o 

tratamento porque foi abandonada pelo serviço (RODRIGUES; MOTTA; FERREIRA, 

2016) 

Contudo, os enfermeiros se consideram os maiores responsáveis pelo 

tratamento, uma vez que o doente se encontra fragilizado, e utilizam muitas vezes 

abordagens de assimetria de poder (como exigência da cartela de medicamentos 

vazia), o que não contribui para o empoderamento da pessoa com TB e a adesão ao 

tratamento (RODRIGUES; MOTTA; FERREIRA, 2016). 

Ainda assim, esses profissionais salientaram que o apoio dos familiares é 

aspecto positivo do tratamento supervisionado, faz o doente sentir-se cuidado e com 

respaldo técnico, emocional e financeiro, o que reflete no querer se curar, e ainda evita 

o isolamento do usuário. 

A adesão ao tratamento, atrelada ao consequente reestabelecimento do estado 

de saúde, pode possibilitar a manutenção e constância do vínculo familiar, pois a 

doença é percebida pelos membros da família como uma ameaça e, quando não há 

adesão, pode haver afastamento. Portanto, a adesão pode ser entendida como uma 

tentativa de controle dos riscos às suas relações familiares, estimulando-o, mesmo 

que contrariamente à sua vontade, a realizar o tratamento completo. 

Além do bom relacionamento, são vistas como facilidades de realização do 

TDO uma boa estrutura organizacional da unidade de atendimento, a disponibilização 

de veículo e motoristas, bem como a presença do farmacêutico nas consultas 

realizadas no domicílio. 

Em contrapartida, alguns profissionais abordam a questão de adesão/não 

adesão ao tratamento de saúde sob as suas perspectivas, desvalorizando as do 

paciente, não consideram a variabilidade e negam a legitimidade dos comportamentos 

que diferem das suas prescrições (RODRIGUES; MOTTA; FERREIRA, 2016) 

A adesão é favorecida quando os profissionais de saúde dão liberdade de 

escolha aos usuários e tempo suficiente (recomenda-se duas semanas) para pensar 
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no local de realizar o tratamento (domicílio ou unidade de saúde), bem como 

informações sobre prevenção da transmissão e sob quais efeitos colaterais devem 

retornar à unidade. Quando o tratamento na unidade é imposto como obrigatoriedade 

a adesão pode ser comprometida, principalmente se houver uma significativa 

distância da sua residência até a unidade de APS. 

A respeito das representações sociais da TB por enfermeiros, apreenderam-se 

representações negativas que remetem a medo e vergonha para os doentes; segundo 

os enfermeiros, uma pessoa acometida pela doença sentir-se-á constrangida por seu 

estado, por ser um evento marcante na sua história individual e por seguir permeando 

seu convívio social(RODRIGUES; MOTTA; FERREIRA, 2016). 

Compreender as vivências dos doentes com TB pode ajudar a melhorar a 

adesão ao tratamento. A falta de consciência ou conhecimento sobre a doença poderá 

conduzir a pessoa com TB a atitudes equivocadas, para tanto, a educação para a 

saúde é fundamental no sentido de eliminar uma atitude negativa em relação à doença 

(RODRIGUES; MOTTA; FERREIRA, 2016). 

O enfermeiro deve assumir o papel protagonista na assistência ao paciente 

portador de Tuberculose pulmonar, desmitificando essa patologia enfatizando que a 

Tuberculose não mata que o indivíduo não precisa separar seus utensílios, ou se isolar 

de seus familiares, basta que o mesmo realize o tratamento de forma correta, pois 

com 15 dias de tratamento contínuo o mesmo deixa de transmitir o bacilo. 

Reconhecendo os sintomáticos respiratórios na comunidade, realizando a busca ativa 

aos comunicantes, evitando a disseminação do bacilo na comunidade . 

O profissional enfermeiro deve treinar a sua equipe de técnicos e agentes 

comunitários de saúde para que os mesmos sejam capazes de reconhecer o quadro 

clínico da doença na comunidade, com isso é possível que se realize o diagnóstico 

precoce da patologia, e diminuição de novos casos de Tuberculose. A partir do 

momento em que o profissional acompanha o paciente no tratamento, as chances de 

cura aumentam, pois o enfermeiro conhece a parte farmacológica das medicações, 

administra a medicação no horário correto, na dose correta, garantindo assim a 

eficácia do tratamento que ocorre no tempo necessário, além do mais se o paciente 

desenvolve algum efeito adverso da medicação, o enfermeiro é capaz de reconhecer 

e já encaminhar o paciente ao médico para ações imediatas. 
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Estudos relatam que a assistência ao paciente com Tuberculose deve ser 

prestada por uma equipe multiprofissional, ou seja, o médico faz a avaliação clínica 

do indivíduo, o psicólogo presta atendimento psicológico na tentativa de aumentar a 

autoestima do cliente, entre outros profissionais cada um desenvolvendo atividades 

específicas em sua área. Porém é o enfermeiro o profissional que vai estar 

diretamente prestando assistência a este cliente.  

A assistência ao paciente com Tuberculose Pulmonar deve ser prestada por 

equipe multiprofissional, onde cada um desenvolve as ações em suas áreas de 

atuação, todos os profissionais atuam com um só objetivo o de proporcionar a melhor 

assistência ao cliente, sendo que dentre está equipe, um profissional se destaca, que 

é o enfermeiro, pois é ele quem acolhe o paciente na unidade de saúde com quadro 

clínico da patologia, então o enfermeiro deve reconhecer este indivíduo como 

sintomático respiratório e encaminhá-lo para realizar o BAAR, é ele quem recebe o 

paciente após a consulta do médico e deve explicar como tomar as medicações, suas 

reações adversas, supervisionar o tratamento, proporcionando uma assistência de 

qualidade ao cliente. 

Pesquisas analisadas descrevem que o enfermeiro deve deixar bem claro para 

o paciente que se o mesmo por algum motivo interromper o tratamento ele vai 

permanecer mais tempo para concluí-lo, pois terá que iniciar tudo novamente. Muitas 

vezes o cliente toma a medicação nos primeiros dias, se sente melhor e abandona o 

tratamento, por isso o enfermeiro deve conhecer e ter o controle de todos os seus 

pacientes, pois quando houver abandono do tratamento, o mesmo realizar a busca a 

estes pacientes, e conscientizá-lo sobre o tratamento, evitando assim o surgimento 

de novos casos de Tuberculose 

Para que o enfermeiro desenvolva assistência de enfermagem ao paciente 

portador de Tuberculose pulmonar é necessário que o mesmo procure fazer a 

diferença, tratando o paciente de forma holística, procurando esclarecer suas dúvidas, 

falando de forma clara para que o mesmo compreenda , se necessário separe as 

medicações em potes , ou oriente um familiar, ou ainda se possível supervisione este 

tratamento de perto , garantindo sua eficácia, a partir do momento em que o cliente 

adquire confiança no profissional ele apresenta uma abertura maior, garantindo assim 

maior adesão ao tratamento 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Tuberculose é uma doença de notificação compulsória e persiste como 

problema de Saúde Pública. O maior número de incidências mostra nos grupos que 

apresentam vulnerabilidades, pois se torna um fator de risco a alguns grupos 

populacionais, devido as suas condições de saúde e de vida e risco de adoecimento 

por tuberculose comparado ao risco da população em geral. 

Como um dos profissionais atuantes na saúde, o enfermeiro contribui para a 

melhoria na qualidade da assistência prestada ao cliente, estando preparado para 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto 

em nível individual quanto coletivo, onde o mesmo deve compreender que o 

adoecimento se deve as condições de vida, definidas pela inserção social, e 

vulnerabilidades, tanto pessoais como coletivas. Assim o enfermeiro na saúde pública 

deve compreender a abordagem do processo saúde-doença permitirá a compreensão 

da situação de saúde do paciente, do território onde vive e das possibilidades para a 

superação dos diversos contextos de vulnerabilidade. 

As ações do enfermeiro incluem além da prevenção, a notificação compulsória, 

a identificação de comunicantes e o monitoramento do tratamento do paciente. 

Apresentam-se, ainda, aspectos sobre a epidemiologia, clínica, tratamento e ações 

de prevenção..  
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