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RESUMO: A tuberculose é uma doença infecto contagiosa, negligenciada, que acomete o homem há 
milênios, sendo determinantes não biológicos importantes para seu diagnóstico e cura. A presença do 
bacilo de Koch (BK) não é o único marcador para a definição da doença, faz-se necessário considerar 
fatores sociais, econômicos e ambientais. A tuberculose pulmonar e extra pulmonar é causada pelo 
Mycobacteruim tuberculosis, que se propaga no ar (daí a importância do ambiente e a vida em sociedade) e 
que quando sua infecção acomete os pulmões, causa tosse por mais de três semanas, emagrecimento, 
febre noturna e sudorese. O diagnóstico é confirmado com a baciloscopia ou cultura de escarro positiva 
para o BK..Trata-se de uma emergência em saúde, pois mesmo com a descoberta do bacilo há mais de 
cem anos e com o tratamento eficaz e gratuito, ainda é a maior causa de morte em adultos por doenças 
infecciosas. Atualmente, o atendimento a pacientes com tuberculose está em fase de descentralização, 
atendendo a uma solicitação do Ministério da Saúde. Em Maringá, ainda há registros de casos novos, com 
índice de cura abaixo do preconizado pelo ministério, assim, percebe-se a falha no atendimento a esses 
pacientes. Propõe-se a realização deste estudo para descrever o atendimento a pacientes com diagnóstico 
de tuberculose pulmonar (se realizado na Unidade Básica de Saúde, no consultório/ambulatório público, 
consultório/ambulatório privado ou no consórcio intermunicipal de saúde), reconhecer fatores de 
influência/risco para o acometimento da doença;assim como os fatores de influência/risco para o abandono 
e multirresistência a drogas do tratamento e verificar a influência do processo de descentralização no 
desfecho dos casos de tuberculose pulmonar;. A coleta de dados será através de um instrumento 
estruturado, com questões fechadas, com uma abordagem quantitativa, com o levantamento dos pacientes 
cadastrados no Sistema de Informação da Atenção Básica da Vigilância Epidemiológica, seguido de visitas 
domiciliares a fim de perceber a impressão do portador de tuberculose frente ao seu tratamento. Os dados 
serão tratados em tabelas simples de distribuição de freqüência e gráficos de porcentagem. Espera-se 
reconhecer quem é o individuo doente de tuberculose no município de Maringá, os fatores de risco 
associados e o tratamento ofertado a este. 
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