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Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, relacionada à pobreza, às 

situações de vulnerabilidade em saúde e aos aglomerados urbanos. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estimou, para o ano de 2015, a ocorrência de 10,4 milhões de casos, com 1,4 

milhões de mortes por TB em todo o mundo. Nesse mesmo ano, a TB esteve entre as dez 

principais causas de morte no mundo. No Brasil, em 1998, o Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose (PNCT) implantou o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que é um 

pilar central da estratégia Directly Observed Treatment Short Course (DOTS). Trata-se de 

uma política, cujo objetivos principais são: desenvolver vínculo com o usuário, estimular a 

adesão terapêutica e elevar as taxas de cura. Uma revisão sistemática mostrou que o TDO é 

mais efetivo do que a modalidade autoadministrada, para o desfecho de sucesso do 

tratamento1. A tuberculose é transmitida por via aérea, a infecção ocorre a partir da inalação 

de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente 

com tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea). Os doentes bacilíferos são 

a principal fonte de infecção. Entretanto, a doença pode ainda se manifestar nos ossos, 

meninges, cérebro, gânglios, rins e outros locais. O (TDO) é o tratamento diretamente 

observado, onde constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, porém 

sem mudanças no esquema terapêutico: o profissional treinado passa observar a tomada da 

medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura2. É necessário construir um 

vínculo entre o doente e o profissional de saúde, bem como entre o doente e o serviço de 

saúde, torna-se também necessário remover as barreiras que impedem a adesão, utilizando 

estratégias de reabilitação social, melhora da autoestima, qualificação profissional e outras 

demandas sociais3. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo identificar e avaliar de 

que forma o profissional de enfermagem contribui para controlar a Tuberculose através do 

Tratamento Diretamente Observado (TDO). Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo Revisão Integrativa de Literatura (RIL). A RIL é uma abordagem metodológica que 

permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão 

completa do fenômeno analisado, capaz de gerar um panorama consistente e compreensível 

de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes para a enfermagem. Para 

tanto foi realizada uma busca na Scielo. Para seleção da amostra foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão: artigos originais, nacionais, em idioma português, que abordem o tema, 

publicados de 2015 a 2019. Resultados e Discussão: Foram encontrados 14 artigos, sendo 

aplicados em seguida os critérios de exclusão, constando a amostra final de 5 artigos. De 

acordo com artigos analisados observou-se que as questões políticas estão diretamente ligadas 

ao TDO, no artigo 1 há um mal investimento, o repasse de verbas pelo governo não supri a 

necessidade do TDO, assim afetando a assistência do tratamento dos pacientes sendo que há 

outros fatores importantes á serem pontuados como a situação demográfica das regiões que 

dificulta o acesso ao paciente e a disponibilidade de condução para fazer a locomoção do 

profissional até o paciente. Observa-se perante o doente que o tratamento pode ser falho, 

quando há interrupções e até a falha de prestação de serviço adequado (englobando meio 
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físico, assistencial e o autocuidado do paciente). Enquanto ao meio físico: a unidade não 

proporciona um ambiente acolhedor e satisfatório ao paciente, sendo que o usuário chega 

cedo em jejum para fazer a tomada do medicamento e muitas vezes fica um longo período de 

tempo em jejum, e poderia ser proporcionado um café da manhã. Enquanto ao meio 

profissional: Existem profissionais que desconhecem o TDO, necessitando de capacitações 

para desenvolver o programa de maneira adequada. No artigo 2 trata-se de uma pesquisa de 

abordagem quantitativa do tipo inquérito epidemiológico, que se baseou na aplicação de um 

instrumento validado e autodirigido para os profissionais de saúde pertencentes às 12 

Unidades de Atenção Primária à Saúde do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar 

Conceição. Para a análise, foram utilizados a beta regressão, a descrição das frequências das 

variáveis, a distribuição da média, mediana e o desvio-padrão. Além disso, foram criados a 

média padronizada e os escores padronizados. Enquanto que no artigo 3 observou-se que há 

uma falha na gestão do programa, pois gestores e coordenadores precisam fazer um 

planejamento correto para tornar o programa satisfatório. No artigo 4 trata-se de uma política 

na qual objetiva-se desenvolver um vínculo com o usuário deixando-o confortável para fazer 

o tratamento de forma correta e agradável, sanando suas dúvidas sobre a TB com isso as taxas 

de cura serão elevadas. O tratamento assistido pelo profissional se torna mais eficaz do que o 

tratamento feito em casa somente pelo doente, pois geralmente o doente interrompe o 

tratamento por conta da melhora do fármaco. No artigo 5 percebe-se que doentes e 

profissionais se apoiam ajudam no tratamento da TB, há um empenho de profissionais em 

participar de capacitações e fazer leituras em livros e manuais para expandir o seu 

conhecimento sobre a doença. O papel do enfermeiro no TDO é muito importante desde o 

início ao fim do tratamento, pois o enfermeiro deve orientar e estabelecer cronogramas de 

rotina, sendo que nesse cronograma é feita uma visita domiciliar: observação realizada na 

residência do paciente ou em local por ele solicitado, ou a observação da tomada desse 

medicamento pode ser feita na unidade ESF, UBS ou hospitais. Conclusão/Considerações 

Finais: O cenário que rodeia os pacientes infectados com tuberculose é de pobreza e 

desvantagem social. Existe o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que presta 

assistência aos indivíduos que possuem a Tuberculose, por meio de visitas domiciliares para 

fazer o acompanhamento da ingestão medicamentosa, porém os artigos analisados mostram 

que ainda há falhas, desde a gestão do programa até o grau de conhecimento dos profissionais 

da saúde para acompanhar e controlar a TB. É importante conhecer as características para que 

as intervenções sejam intermitentes mesmo com o cenário prejudicado. É o profissional de 

saúde que deve assumir o papel de protagonista na prevenção e controle dessa doença 

havendo planejamento e intervenção (políticas, econômicas e sanitárias). 
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