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Resumo
O objetivo deste estudo foi descrever e analisar alguns aspectos do desempenho do Programa de Controle da Tuberculose 
(PCT) e das condições existentes para implementação de ações do programa, em 38 municípios goianos. Análises de Situa-
ção do PCT no período 2003-2005, foram as principais fontes de dados. Avaliaram-se aspectos qualitativos e quantitativos, 
sendo detectado: descentralização insufi ciente do programa (descentralizado em 15,8% dos municípios); defi ciências na 
rede laboratorial quanto à bacterioscopia (13,6% dos laboratórios faziam bacterioscopia pelo serviço público de saúde 
(SUS); inadequação no preenchimento dos livros de registro de dados (47,0% dos municípios); baixo percentual médio 
de sintomáticos respiratórios examinados (34,1%); utilização não regular do Tratamento Diretamente Observado (TDO); 
baixo percentual de municípios com pessoal de saúde capacitado para TB nos últimos três anos (13,2%); insufi ciente 
abrangência das supervisões do programa (57,9% nos últimos dois anos). Estes resultados demonstraram a necessidade de 
intervenções específi cas e sistemáticas visando assegurar condições adequadas para desenvolvimento das ações do PCT e 
garantir o necessário impacto no controle da doença. 

Palavra-chave: Tuberculose, controle da tuberculose, Estado de Goiás.

Summary
A description and analysis of qualitative and quantitative aspects of the Tuberculosis Control Program (TCP) in 38 cities of Goiás during 
2003-2005. The main problems detected included insuffi cient decentralization of the program (in only 15,8% of the cities); limited use of bac-
teriology; (it was available within the public health system (SUS) in only 13,6% of the cities); incomplete data registered (47,0% of the cities); 
low percentage of respiratory symptoms recorded (34,1%);  directly observed treatment (DOTS) was not regularly used; low percentage health 
workers trained on TB control activities in the past 3 years (13,2%); insuffi cient numbers of  therapeutic regimens supervised (57,9%). Overall 
the results demonstrate the need for further intervention in the health system  in order to ensure  adequate disease control.

Key-words: Tuberculosis, tuberculosis control, Goias.
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INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é reconhecidamente um proble-
ma global que requer envolvimento global para se encon-
trar a solução.1 Pesquisas estão sendo realizadas mundial-
mente para desenvolver métodos de diagnostico rápidos e 
efi cientes e introduzir novas drogas efetivas o sufi ciente, 
para permitir encurtamento do tempo de tratamento e 
otimização das taxas de cura. 2,3,4

Todavia, mesmo quando estes avanços tornarem-
se práticas factíveis e tiverem aplicação ampla, o controle 
efetivo da doença continuará exigindo, para implementa-
ção efi ciente das ações, algumas condições e recursos que 
incluem: capacitação dos profi ssionais de saúde, descen-
tralização do atendimento, apoio diagnóstico qualifi cado, 
supervisão adequada do tratamento, sistema de informa-
ção efi ciente.5 

Análises de Situação do Programa de Controle da 
Tuberculose (PCT) no Estado de Goiás, evidenciaram 
problemas capazes de difi cultar o controle da TB no pre-
sente e, se não resolvidos, também no futuro, mesmo ha-
vendo progressos no diagnóstico e tratamento da doença. 
Estas análises, realizadas a partir de 2003, constituíram a 
primeira etapa da utilização de uma gestão estratégica e 
sistematizada do programa em municípios goianos, com a 
fi nalidade de detectar e solucionar esses problemas.6 

O presente estudo teve como objetivo: descrever e 
analisar alguns aspectos do desempenho e das condições 
e recursos disponíveis para ações de controle da TB, em 
38 municípios goianos, submetidos a análises de situação 
do PCT.

MÉTODOS

Foram avaliados dados de 38 municípios, escolhi-
dos aleatoriamente dentre os 50 com população maior ou 
igual a 20.000 habitantes. Houve a inclusão de 2 municí-
pios com população menor que este limite, mas que apre-
sentavam incidência de TB maior que a média estadual. 

Os seguintes parâmetros quantitativos foram estu-
dados em cada município: coefi ciente médio de incidência 
de tuberculose; total de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
onde existia PCT; percentual de cobertura municipal das 
Equipes de Saúde da Família (ESF); total de laboratórios 
clínicos públicos que realizam baciloscopia para bacilo al-
cool-ácido resistente (BAAR) ou, na ausência destes, os 

particulares conveniados; percentual de laboratórios com 
controle de qualidade das bacterioscopias, pelo Laborató-
rio Central (LACEN-GO); tempo, em dias, para entrega 
dos resultados; percentual de sintomáticos respiratórios 
(SR) examinados; percentual de municípios com super-
visão do programa nos dois anos anteriores ao estudo; 
número de relatórios de supervisão enviados aos muni-
cípios.

Considerou-se como tendo PCT implantado, a UBS 
que desenvolvia atividades relacionadas a diagnóstico e 
tratamento e prevenção de TB.

O cálculo da cobertura populacional das ESF foi re-
alizado segundo norma contida na Portaria N° 1329, MS-
19998 - Cobertura do ESF=( Número de ESF x 3450/po-
pulação do município) x 100.         

O tempo considerado adequado para uma UBS ob-
ter o resultado da pesquisa de BAAR, para diagnóstico foi 
de, no máximo, 3 dias úteis. 

A meta para SR a examinar, foi calculada em 25 ve-
zes a meta de bacilíferos a detectar, que  por sua vez, foi 
estimada utilizando-se o método de incremento de 10% 
no maior número de casos dos últimos três anos.7 

As supervisões foram consideradas adequadas, 
quando abrangiam a verifi cação da adequação das ações 
de diagnóstico e tratamento da TB, a disponibilidade de 
recursos humanos e técnicos envolvidos no PCT e a situ-
ação dos indicadores epidemiológicos e operacionais. O 
relatório deveria conter a avaliação das ações realizadas, 
ressaltando os problemas solucionados e os pendentes, 
em relação à análise de situação ou à supervisão anterior.7 

Foram avaliados os seguintes aspectos qualitativos: 
descentralização do PCT; adequação do fl uxo de amos-
tras de escarro e resultados das baciloscopias; adequação 
no preenchimento dos livros do PCT: Livro de Registro 
de Baciloscopias e Culturas (“livro branco”), Livro de 
Registro de Sintomáticos Respiratórios, Livro de Regis-
tro de Pacientes e Controle de Tratamento de Casos de 
Tuberculose (“livro preto”); realização de Tratamento 
Diretamente Observado (TDO); realização ou não de 
capacitação em tuberculose, do pessoal de saúde das 
UBS, nos últimos três anos, através de curso específi co 
em TB, ministrado em cada município, com carga horá-
ria de no mínimo 16 h.

O PCT foi considerado descentralizado quando, no 
mínimo, 90% das UBS do município faziam diagnóstico, 
tratamento e prevenção de TB.

O fl uxo de amostras e resultados das baciloscopias, 
foi referido como adequado, quando era disponibilizada 
aos pacientes a entrega das duas amostras de escarro na 
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UBS, sendo a primeira no momento do atendimento e a 
segunda no dia seguinte e a própria UBS providenciava, se 
necessário, o transporte do material para o laboratório e 
o retorno do resultado, sem necessidade de deslocamento 
do paciente.9 

Considerou-se como adequado, o preenchimento 
dos livros de registros do PCT, quando era realizado con-
forme as orientações contidas nos mesmos, consideran-
do-se todos os campos de preenchimento.

As fontes para os dados foram: Análises de Situa-
ção (AS) do PCT nos respectivos municípios realizadas 
entre 2003 e 2005,10 Sistema de Informação Nacional de 
Agravos de Notifi cação (SINAN-Tb), Relatórios Mensais 
de Tuberculose,11 Relatórios de Supervisão,  SEPIN – Su-
perintendência de Estatística, Pesquisa e Informação do 
Estado de Goiás.12

Na análise dos dados foram utilizados valores abso-
lutos, percentuais, índices e taxas.

RESULTADOS

Os 38 municípios estudados possuíam, na ocasião 
da realização das AS, 3.695.103 habitantes, 67% da popu-
lação do Estado.

Observou-se, em média, baixo índice de descentra-
lização do PCT (15,8%) bem como de UBS com PCT 
(26,3%). Os seis municípios com programas descentrali-
zados possuíam menos que 100.000 habitantes. A cober-
tura municipal das Equipes de Saúde da Família revelou 
que, em média, 41,5 % da população dos municípios tinha 
acesso a este programa (Tabela 1). 

Tabela 1. Municípios com PCT descentralizado, UBS com 
PCT e cobertura das Equipes de Saúde da Família

   Nº existente n %
Município PCT descent. 6 38 15,8

UBS com PCT 125 *482 26,3
 ESF 444 **1071 41,5

*Total de UBS nos 38 municípios.   **Número necessário estimado de ESF 

Em apenas 3 municípios (7,9%) o fl uxo de amostras 
de escarro foi considerado adequado, sendo que o principal 
problema apontado estava no fato de a entrega de amostras 
no laboratório e a busca pelos resultados fi carem sob res-
ponsabilidade dos pacientes. Do total de 375 laboratórios 
existentes nos municípios, apenas 49 (13,6%) eram públicos 
ou, na ausência destes, conveniados para realização gratui-

ta de pesquisa de BAAR. A proporção destes laboratórios 
em relação ao número de UBS foi de, aproximadamente, 
1 laboratório para 10 UBS. O controle de qualidade pelo 
LACEN-GO era realizado em 28 laboratórios (57,0%) .

O tempo médio de retorno de resultados para as 
UBS foi de 4,6 dias, variando de 1 a 25 dias, sendo que, foi 
maior que 3 dias em 16 municípios (42,0%). A média foi 
150%  do limite de 3 dias (Tabela 2).

Tabela 2. Avaliação dos serviços de diagnóstico em relação 
à baciloscopia para pesquisa de BAAR

N0 existente n %
Lab. c/  Baciloscopia pelo SUS 49 *375 13,6
Lab. c/ controle de baciloscopia 
pelo LACEN 28 49 57,0

Municípios com Fluxo adequado de 
amostras 3 38 7,9

Tempo para resultados (dias) 4,6 - **150,0
*Total de laboratórios nos 38 municipios; ** % do tempo máximo preconizado de 3 dias

Na avaliação dos livros utilizados para registro de 
dados do PCT, observou-se, em relação aos 38 municí-
pios, que: o Livro de Controle de Baciloscopias e Culturas 
não existia ou estava inadequadamente preenchido em, 
respectivamente, 34,2 e 47,4 %; o Livro de Registro de SR 
não existia em 47,4% ou estava inadequado em 44,7 %; o 
Livro de Registro de Pacientes e Controle de Tratamento, 
foi considerado adequadamente preenchido em 28,9%,  
inadequado em 52,6% e inexistente em 18,5%. (Tabela 3). 
Considerando-se os três livros, o índice de preenchimento 
inadequado foi de 47,0%.

Tabela 3. Qualidade do preenchimento dos livros de regis-
tro do PCT

Ade-
quado  %   Inade-

quado % Inexis-
tente

%

Livro Registro 
Bacterioscopias 8 21,1 17 44,7 13 34,2

Livro Sintomá-
ticos Respirat. 3 7,9 17 44,7 18 47,4

Livro Controle 
de Tratamento 11 28,9 20 52,6 7 18,5

n= 38 municipios

Havia, nas Regionais de Saúde, exemplares dos li-
vros, disponíveis para os municípios e observou-se cons-
tante exigência, por parte da Coordenação Estadual do 
PCT, em relação ao correto preenchimento dos mesmos.

O percentual médio de SR examinados foi 34,1% e 
o coefi ciente médio de incidência de TB de todas as for-
mas, alcançou 19,9/100.000 habitantes.
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O TDO não era praticado de maneira regular em 
nenhum dos municípios estudados. 

O percentual de capacitação em TB do pessoal de 
saúde, dentro dos critérios estabelecidos neste estudo, foi 
13,2%, tanto para pessoal do nível de escolaridade médio 
como para o do nível de escolaridade superior. Em 4 mu-
nicípios (10,5%), houve capacitações regionalizadas para 
ambos os níveis profi ssionais. 

Na rotina de supervisões do Programa, as Regio-
nais de Saúde fi cavam com a responsabilidade de super-
visionar os municípios que abrangiam. A Coordenação 
Estadual supervisionava a Regional, o município sede e, 
eventualmente, os outros municípios quando houvesse al-
gum problema que a equipe técnica da Regional não con-
seguisse resolver. 

Foi realizada supervisão do PCT, pela equipe técnica 
da Coordenação Estadual, em 22 dos municípios estuda-
dos (57,9%), nos dois anos que antecederam às análises de 
situação. Os respectivos relatórios foram enviados. Não 
há registros de supervisões nos municípios estudados, que 
tenham sido realizadas pelas Regionais.

DISCUSSÃO

Normas para gerenciamento do PCT têm sido, há 
décadas, preconizadas e sistematizadas pelo Ministério da 
Saúde para o Programa Nacional de Controle da Tuber-
culose (PNCT),5 visando obter melhora e adequação dos 
indicadores de controle da doença.

Alguns aspectos relacionados à infra-estrutura para 
desenvolvimento das ações, e ao desempenho do PCT, 
foram levantados nas Análises de Situação, em Goiás,10 
e descritos neste estudo. Os municípios estudados repre-
sentaram, em termos populacionais, 67% da população 
média do estado no período observado, portanto, com 
boa representatividade em relação à situação do PCT. 

Durante algumas décadas, nos municípios goianos, 
como em municípios de outros Estados brasileiros, o PCT 
era centralizado em uma ou duas UBS fazendo com que, 
especialmente com o crescimento da população, o acesso 
do paciente a diagnóstico e tratamento, fi casse mais difícil 
e dispendioso. A descentralização do programa tem sido 
fortemente preconizada mesmo que, de maneira gradu-
al,5,13 especialmente com  a multiplicação de ESF no país. 
De acordo com o Ministério da Saúde (MS),14 a integração 
do PCT às ESF é estratégia fundamental para aumentar a 
cobertura do programa e gerar resultados esperados. 

De acordo com os dados obtidos, havia a centrali-
zação do atendimento do paciente com tuberculose e seus 
contatos em 84,2% dos municípios avaliados, incluindo a 
capital e os seis maiores municípios do Estado. A partir de 
2006, foram observados avanços na descentralização do 
programa na Capital do Estado.(14)

A cobertura das ESF menor que 50%, nos 38 mu-
nicípios, representava uma difi culdade adicional na des-
centralização do PCT, todavia, o processo de descentra-
lização já estaria bastante razoável se cobrisse 100% das 
ESF existentes.  

Nessa linha de ação, a assessoria de Pneumologia 
Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Ja-
neiro,13 propôs descentralização gradual do PCT para ESF 
que não tenham estrutura para desenvolvimento de todas 
as ações do programa. Sugere que, a curto prazo, realizem-
se as ações de diagnóstico, busca de faltosos e supervisão 
da tomada de medicamentos de pacientes sob tratamento 
em outras unidades melhor estruturadas e, a médio prazo, 
implante-se também o tratamento.

O número de UBS com atividades do PCT era bai-
xo nos municípios avaliados. Segundo o MS15 em 1999, 
37% das UBS tinham estas atividades no país, portanto, 
maior que a encontrada em Goiás, no período analisado.

Os dados levantados demonstram situação desfavorá-
vel para diagnóstico precoce de casos. Havia um percentual 
pequeno de laboratórios públicos, demora dos resultados 
e controle de qualidade em pouco mais que metade destes 
laboratórios. A responsabilidade do paciente na entrega de 
amostras e na busca pelo resultado, associada à escassez de 
laboratórios, muitas vezes situados, a grandes distâncias do 
domicilio do mesmo, também interferia na efetividade do 
diagnóstico, bem como no controle de tratamento. 

Como afi rma Ruffi no-Netto,16  problemas no acesso 
ao diagnóstico diminuem o impacto do PCT, que pressupõe 
atingir-se um maior índice possível de cura dos casos de TB, 
em relação a todos os casos existentes na comunidade.

Constitui meta do PNCT, organizar a rede de labo-
ratórios de Saúde Publica para realização de baciloscopias, 
o que foi explicitado no seguinte trecho:17 “Para garantir 
que todo sintomático respiratório realize baciloscopia de 
escarro diagnóstica e que os pacientes com baciloscopia 
positiva tenham seu tratamento acompanhado por este 
exame mensalmente, é importante a organização adequa-
da da rede de laboratórios de saúde pública que permita 
implantar o controle de qualidade das baciloscopias e uma 
estratégia de capacitação de pessoal. Em algumas áreas é 
necessária a ampliação da rede de baciloscopia...”  Espera-
se que os investimentos citados ocorram efetivamente.
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O Livro de Registro de Baciloscopias e Culturas, é 
um instrumento importante para identifi cação de pacien-
tes bacilíferos e para controle do tratamento. A inexistência 
do livro ou inadequação no preenchimento foi um achado 
freqüente. Outro instrumento, o livro de Registro de SR, 
frequentemente preenchido de maneira inadequada ou au-
sente, denotou a gestão inefi ciente de SR, com prejuízos na 
busca de bacilíferos e diagnóstico precoce da TB.

As inadequações observadas no livro de Registro de 
Pacientes e Controle de tratamento comprometiam a ges-
tão local do Programa, bem como, a informação contida 
no SINAN-TB sobre cura, abandonos e outros motivos 
de encerramento dos casos.

O acesso ao SINAN-TB foi descentralizado para a 
maioria dos municípios goianos, estando disponível nos 
setores de Vigilância Epidemiológica. Todavia, para que 
este sistema tenha dados confi áveis, as informações pro-
venientes das UBS obtidas nos livros de registro do PCT, 
têm que ser fi dedignas. Portanto, é imprescindível sensibi-
lizar o pessoal de saúde sobre a importância de se colher 
e registrar adequadamente os dados e capacitá-los, siste-
maticamente, quanto à adequada utilização dos livros de 
registro. Se os dados na sua origem não forem confi áveis, 
o SINAN-TB também não o será. 

Costa et al.18  referem-se à importância do preenchi-
mento adequado dos livros de registro do PCT e que sig-
nifi ca um grave problema o preenchimento incompleto. 
Ressaltam a necessidade de atenção das equipes de saúde, 
em relação à precisão dos dados. 

Considerando-se o baixo índice de SR examinados, 
em relação às metas, pode ter havido sub-detecção de ca-
sos de TB, afetando o cálculo da incidência. A baixa inci-
dência de TB em Goiás, em relação aos demais Estados,5 
levando-se em conta a representatividade populacional 
desses municípios pode, portanto, não ser real. 

Por outro lado, as informações sobre SR enviadas nos 
Relatórios Mensais das UBS, diante das defi ciências no preen-
chimento ou inexistência do Livro de Registro de SR e de Ba-
ciloscopias, podem ter sido incorretas, aumentando ainda mais 
a incerteza em relação àquele percentual de SR examinado.

Não foi observada utilização rotineira do TDO nos 
municípios avaliados, apesar de preconizado pela Coor-
denação Central do PCT. A falta de compreensão pelo 
pessoal do PCT da importância desta estratégia, a centra-
lização dos PCT e a baixa cobertura de ESF, certamente 
difi cultam sua utilização.14 

Em alguns municípios goianos houve avanços, es-
pecialmente, a partir de 2005. De acordo com dados do 
SINAN, em 2006, a capital do Estado registrou 58 casos 

novos de TB tratados com TDO o que correspondeu a 
32,6% dos 178 casos novos em tratamento.14

A capacitação específi ca sobre ações do controle da 
tuberculose, inclui epidemiologia, diagnóstico, tratamento 
e prevenção da TB, além de ofi cina de preenchimento dos 
livros de registro do PCT com carga horária mínima de 16 
h. Capacitações com este perfi l, haviam sido realizadas em 
um número reduzido de municípios, especialmente para o 
pessoal de nível de escolaridade superior.

Em grande parte dos municípios goianos, a alta ro-
tatividade do pessoal, especialmente nas ESF e o escasso 
investimento em Educação em Saúde, difi cultava a ma-
nutenção de nível razoável de capacitação; em outros, as 
capacitações eram regionalizadas, abrangendo pequeno 
número de profi ssionais.

Além disto, havia despreparo quanto à TB, por par-
te de médicos e enfermeiros recém formados, devido a 
insufi ciente abordagem da TB como problema de Saúde 
Publica, nas Universidades.19 

As supervisões realizadas no PCT nos municípios 
estudados, foram quantitativamente insufi cientes, por não 
abrangerem a totalidade de municípios com, no mínimo, 
uma supervisão anual.

O gerenciamento do PCT, após análise de situa-
ção e planejamento das ações, constitui ferramenta fun-
damental para manter a qualidade dos programas.5  No 
Estado de Goiás as consideráveis distâncias geográfi cas e 
a carência de pessoal, difi cultam supervisões sistemáticas, 
pela Coordenação Estadual. 

Supervisões realizadas pelas coordenações Regionais 
de Saúde, que congregam vários municípios, representam 
uma solução plausível, administrativa e economicamente 
mais viável, que deve ser implementada sistematicamente 
e monitorada pela coordenação Estadual do PCT.

A partir de 2001, a Secretaria de Estado da Saúde 
de Goiás (SES), com a colaboração técnica e fi nanceira da 
Fundação Damien (FD), tem implementado e/ou implan-
tado ações do PCT em 18 municípios goianos, utilizando 
gestão sistematizada do programa que se inicia com aná-
lises de situação, “feedback” dos resultados, programação 
de ações e supervisões periódicas. 

A capacitação específi ca em TB do pessoal dos ní-
veis médio e superior tem sido realizada como primeira 
ação programada. Em 2005, um projeto fi nanciado pela 
FUNASA/MS, tendo como parceiros a SES de Goiás, a 
FD e a Universidade Federal de Goiás, propiciou a am-
pliação das ações para mais 25 municípios do Estado. 

Nos municípios aonde foram implementadas e/ou 
implantadas ações do PCT, são recomendadas e realizadas 
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intervenções, baseadas nas análises de situação, visando 
corrigir distorções e sanar problemas, como os apontados 
através dos dados deste estudo para, a médio prazo, obter 
maior impacto no PCT em Goiás.

CONCLUSÃO

Os aspectos do PCT estudados mostraram proble-
mas relevantes, como a difi culdade de descentralização 
efetiva do PCT, insufi ciência na rede laboratorial, inade-
quação nos instrumentos de registro de dados do pro-
grama, defi ciência na capacitação de pessoal, baixa taxa 
de SR e contatos examinados, demonstrando claramente 
a necessidade de intervenções no programa para obten-
ção de efetivo controle da doença e de indicadores con-
fi áveis. Pode-se questionar se a baixa incidência de TB 
em Goiás, em relação aos demais Estados, é real ou há 
sub-detecção de casos, bem como, presumir-se infl uên-
cias negativas nos demais indicadores epidemiológicos e 
operacionais. 

Pode-se concluir, também, que somente a solução, en-
tre outros, dos problemas do PCT aqui apontados, através de 
contínuos investimentos técnico-fi nanceiros e gestão siste-
matizada, poderá resultar em melhor impacto do programa, 
ou seja, na relação entre número de doentes com TB exis-
tentes na comunidade e o número de doentes efetivamente 
curados. Isto deve estar entre os objetivos e constituir um 
dos deveres dos gestores e demais profi ssionais da Saúde. 
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