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O presente trabalho propõe mostrar o desenvolvi-
mento de ações educativas bidirecionais de controle da
tuberculose entre o educador em saúde e adolescentes,
legitimando o conceito de Construção Compartilhada do
Conhecimento para prevenção da tuberculose.

A Região da Área Programática 4 - AP4, que
abrange os bairros de Jacarepaguá, Cidade de Deus e
Barra da Tijuca notificou, em 1998, cerca de 1600 ca-
sos, sendo 800 casos novos. A AP4 é uma área com
contradições sociais muito fortes. Podemos observar que
numa mesma área, existem moradores de alto poder aqui-
sitivo e moradores de comunidades extremamente caren-
tes. Áreas como a de Curicica, onde o Centro de Refe-
rência Professor Hélio Fraga está localizado, tem perfil
industrial e residencial e suas adjacências são todas cer-
cadas por comunidades. Também existem escolas públi-
cas da rede estadual, municipal e particular.

O Centro de Referência Prof. Hélio Fraga, o Es-
paço Cultural Chico Belo e a 7ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação – Jacarepaguá, vêm desenvolvendo desde
junho de 1999, um trabalho sócio-educativo dentro da
área da pneumologia, especificamente com tuberculose,
para mobilizar adolescentes escolares, comunidades e
seus representantes, quanto à prevenção da doença.

Uma das linhas de ação que estamos desenvol-
vendo, e que está de acordo com a missão da FUNASA,
porém adaptada à área da pneumologia sanitária, é o
projeto “Adolescente na Divulgação da Tuberculose”.

As práticas educativas anteriores (tradicionais) não
atingiam o objetivo de promover a mudança de compor-
tamento em relação a tuberculose, no que diz respeito as
melhores condições de vida, de higiene, adesão ao trata-
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mento, não abandono ao tratamento, alternativas de ali-
mentação e trabalho. Hoje há uma necessidade destas
práticas estarem mais próxima da população, em cuja a
realidade os serviços de saúde devem ser inseridos na
realidade desta e se adequar de forma mais socializada,
percebendo que a população tem saber, e um saber que
deve ser relevante para união de esforços e que se che-
gue a um bem comum - a Educação Popular em Saúde,
onde o profissional de saúde de qualquer nível, tenha
uma posição horizontalizada com o saber da população.

Conhecer e estudar a realidade da população para
transformá-la, é uma atividade coletiva, feita pelos téc-
nicos e a população sobre a realidade compartilhada. O
planejamento participativo, a população junto com a
equipe de saúde, discute seus problemas e tenta encon-
trar soluções para suas reais necessidades. Esta forma
de planejar, aproxima-se mais da proposta da educação
para a participação nas ações e saúde.

Essa ação conjunta pressupõe um processo
dialógico, bidirecional e democrático, que favorecerá a
transformação da realidade dos técnicos e da população
e tem com objetivos específicos:

· Estimular a prática de hábitos saudáveis que
contribuam para prevenção da tuberculose em alunos do
1º e 2º graus das escolas públicas, particulares e comu-
nidades locais e seus representantes;

· Viabilizar, coordenar e avaliar encontros e
oficinas de educação em saúde sobre tuberculose;

· Participar da construção compartilhada de
novos conhecimentos em relação a prevenção, tratamen-
to e cura da tuberculose, levando em consideração as
experiências de vida dos adolescentes e comunidades,
suas expectativas, seu modo de vida.

O objetivo deste trabalho é descrever, analisar e
colocar em prática o conceito de construção comparti-
lhada do conhecimento.

Com a aquisição de novos conhecimentos e pon-
do-os em prática, o educador em saúde passa a ser um
Educador Popular em Saúde, onde seu procedimento não
é mais apenas informar e sim trocar experiências, para
que juntos possam construir conhecimentos que possibi-
litem a prevenção de doenças e a promoção da saúde.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma
proposta de um modelo de intervenção para o controle
da tuberculose em albergues e instituições assemelhadas,
implantando ações e instituindo o tratamento supervisio-
nado para todos os doentes diagnosticados. O Modelo,
tem por finalidade descobrir, tratar, acompanhar e curar

todos os casos descobertos, objetivando reduzir a
contagiosidade, o abandono ao tratamento e as mortes
por ela provocadas.

Este modelo foi desenvolvido a partir de um estu-
do realizado na unidade de Itaipú, em Niterói, da Funda-
ção Leão XIII, com a população albergada do sexo mas-
culino, visando estimar a prevalência da infecção por
tuberculose na população que vive em albergues. A po-
pulação total, no momento da investigação, era de 208
albergados com idade média de 47 anos, a mínima de 18
anos e a máxima de 77 anos. Não foram incluídos no
estudo 11 albergados que se negaram a realizar o teste
tuberculínico (PPD) e 27 ausentes à leitura, o que repre-
sentou 18,3% da população estudada. A técnica utiliza-
da foi o preenchimento de um questionário com o objeti-
vo de conhecer o perfil da população e aplicar o PPD
para identificar os sintomáticos respiratórios (SR). Fo-
ram identificados 63 SR dos quais foram solicitadas duas
amostras de escarro e exame radiológico. O PPD-Rt 23
2UT/ 0,1 ml, foi aplicado em todos os albergados pre-
sentes na instituição e em alguns funcionários, sendo a
leitura realizada 72 horas após, pelo enfermeiro de refe-
rência. Na população albergada identificou-se 75,3% de
reatores fortes, enquanto que na população brasileira, o
percentual estimado de reatores fortes representa 30%
da população adulta infectada. O máximo relatado em
população sem teto foi de 40% em Ohio/EUA. Existia
no albergue 03 doentes em tratamento de tuberculose
pulmonar, sendo um caso de Tb/HIV e outro abandono
de tratamento. Foram diagnosticados 04 casos de tuber-
culose pulmonar entre os sintomáticos respiratórios. A
incidência  foi de 2,3/100. A situação poderia ser mais
grave já que, os entrevistadores detectaram que a iden-
tificação dos SR estaria subestimada, decorrente a
falta de informação dos sintomas respiratórios, alia-
da ao uso abusivo do álcool. A prevalência foi de 4,1/
100, apontando para a gravidade da situação. O
percentual encontrado no albergue foi 19 vezes maior
que a incidência do Rio de Janeiro, que é alta, 120/
100.000, reforçando a gravidade e a urgência da
situação.

Os resultados apontaram para uma atenção es-
pecial à população excluída (albergados e sem tetos),
a necessidade de realizar a busca ativa dos SR, bem
como o início imediato do tratamento e a criação de
alternativas para garanti-lo. Observamos e ressalta-
mos a importância na sensibilização e capacitação dos
profissionais que atendem a esta população, quanto
as ações de controle da tuberculose.


