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RESUMO 
 
 
 

 
O estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória de abordagem qualitativa cujo 
objetivo de estudo é a conduta do enfermeiro no tratamento e no acompanhamento de 
mulheres portadoras de tuberculose em idade reprodutiva (10 e 49 anos) na ESF.  A análise e 
discussão de dados foi realizada através de artigos científicos disponíveis nos bancos de 
dados: LILACS, SciELO e BDENF pesquisados entre março de 2011 a abril de 2012. A 
análise resultou em duas categorias para discussão dos dados: Categoria 1) Ações do 
enfermeiro no tratamento da Tuberculose:  Mulher , Tuberculose e Gravidez; e Categoria 2) O 
tratamento da Tuberculose em mulheres em idade fértil (10 a 49 anos). Concluiu-se através 
deste estudo que embora hoje se tenha um leque de estratégias para o tratamento da Tb o 
individuo doente ainda recebe um tratamento unilateral, uma visão única e indissociável entre 
individuo e doença. 
 
Palavras-Chave: Tuberculose; Assistência de Enfermagem; Saúde da Mulher 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

LA ENFERMERÍA FRENTE AL TRATAMIENTODEL PACIENTE EXTERNO DE 
TUBERCULOSIS EN MUJERES DE EDAD REPRODUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

 
El estudio es una pesquisa bibliográfica, exploratoria de abordaje cualitativa, con objetivo de 
estudiar la conducta del enfermero en el tratamiento e acompañamiento de mujeres portadoras 
de tuberculosis en edad reproductiva, en otras palabras, entre 10 e 49 años, en ESF. La 
análisis e la discusión de dados fue realizada por medio de artículos científicos disponibles en 
base de datos: LILACS, SciELO e BDEnf, pesquisados entre marzo de 2011 y abril de 2012. 
La análisis resultou en duas categorias para discusión de los datos: Categoria 1: Acciones del 
enfermero en el tratamiento de la tuberculosis: Mujer, Tuberculosis, Embarazo. Categoria 2: 
El tratamiento de la tuberculosis en edad reproductiva (10 até 49 años). Concluí-se a traves 
del estudio que, aunque hoy tenga varias estrategias para el tratamiento de la tuberculosis el 
enfermo todavía recibe un tratamiento unilateral, una visión unica entre persona y enfermidad.  
 
 
 
 
 
Palabras-Clave: Tuberculosis; Salud de la mujer; Evalución en enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

THE NURSINGIN FRONT OF TUBERCULOSIS’S OUTPATIENT IN THE WOMAN 
IN FERTILE PERIOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

Is a bibliographic research, exploratory with qualitative approach, with objective in study the 
nurse’s behavior in the nursing in Front of Tuberculosis’s Outpatient Treatment in the 
Woman in Fertile Period, between 10 and 43 years old in ESF. The analysis and discussion of 
dices was realized through Scientific’s articles available in database: LILACS, SciEL) e 

BDENF, researched between March, 2011 and April, 2012. The analysis resulted in two 
categories of discussion: Category 1: The nurse’s action in Tuberculosis’s Treatment: Woman 
and pregnancy, and Category 2: The Tuberculosis’s Treatment in the Woman in Fertile Period 
(10 until 49 years old). Is possible conclude that through this research, although nowadays 
have a lot of strategies to Tuberculosis’s Treatment, the patient receive a lopsided treatment, 
an alone vision about individual X disease. 
 
 
 
 
 
Key-words: Tuberculosis; Women’s Health; Nursing Assesment. 
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RESUMO  

 

A principal motivação para a realização deste estudo se deu a partir da 

participação da dupla em uma mesa de debates sobre Tuberculose realizada na 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - ENSP - Fiocruz - RJ 

(Out/2010) em parceria com o Fundo Global, onde foi discutida a grande 

incidência de Tuberculose na Mulher em suas diversas fases da vida e a 

importância das ações de Educação em Saúde realizadas pelo enfermeiro nesse 

contexto. A Tuberculose (Tb) hoje é considerada um problema mundial, mesmo 

com tantas campanhas e o Programa Nacional de Imunização do Ministério da 

Saúde, as taxas e mortalidade e morbidade continuam a se elevar. E nesse 

contexto o Enfermeiro adquire grande importância no apoio ao controle e 



  

prevenção da Tb através da Estratégia de Saúde da Família. Criada em 1994 pelo 

Ministério da Saúde, a ESF fornece ao Enfermeiro autonomia na abordagem 

sindrômica e no tratamento da tuberculose, além da possibilidade de estabelecer 

vínculo com a comunidade, o que facilita a organização de grupos para prática da 

educação em saúde, onde podem ser abordados temas como prevenção, 

sintomatologia e formas de contágio. A tuberculose é uma doença que atinge as 

mais diversas faixas etárias, e como cada indivíduo é diferente um do outro em 

suas necessidades e condições bio-psico-sociais a assistência também deve ser 

diferenciada, tratando o cidadão como igual, porém respeitando a individualidade 

e complexidade de cada caso. E desta forma surge à pergunta que norteará essa 

pesquisa: Quais as orientações do Ministério da Saúde quanto ao tratamento da 

Tuberculose em mulheres? Qual a importância da abordagem diferenciada visto a 

individualidade do sexo e suas necessidades especiais? O objeto de estudo 

dessa pesquisa é a conduta do enfermeiro no tratamento e no  acompanhamento 

de mulheres portadoras de tuberculose em idade reprodutiva, ou seja, entre 10 e 

49 anos na Estratégia de Saúde da Família. Tendo como objetivo descrever as 

ações de competência do Enfermeiro nesse tratamento, através da revisão 

bibliográfica dos protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de 

Saúde, periódicos e impressos oficiais referentes ao assunto. O Ministério da 

Saúde (2008) define Tuberculose como uma doença infecciosa e contagiosa, 

causada por um Microorganismo denominado Mycobacterium tuberculosis, 

também denominado de Bacilo de Koch, que se propaga através do ar, por meio 

de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com Tuberculose 

pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. Quando estas gotículas são 

inaladas por pessoas sadias, provocam a infecção tuberculosa e o risco de 

desenvolver a doença. A propagação do bacilo da tuberculose está associada 

principalmente às condições de vida da população. A proliferação se dá em áreas 

de grande concentração humana, com precários serviços de infraestrutura urbana 

como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria. Por isso, a 

sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades, podendo, porém, 

acometer qualquer pessoa, inclusive em áreas rurais. A tuberculose é uma 

doença considerada grave, porém curável em praticamente 100% dos casos, 

desde que os princípios recomendados da quimioterapia sejam seguidos 



  

fidedignamente. De acordo com a Resolução 7.498 de 1986 “cabe ao Enfermeiro 

graduado a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde”, sendo assim o 

Enfermeiro pode prescrever as medicações estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde para o tratamento da Tuberculose. Essa conquista da classe valoriza a 

profissão e faz com que a visão holística do Enfermeiro contribua para um bom 

acompanhamento desse paciente evitando assim o abandono do tratamento. 

Carvalho (2006) em sua dimensão vertical da integralidade afirma que o 

profissional deve ter uma visão do ser humano como um todo, único e indivisível, 

o que extrapola uma atenção fundamentada apenas no aspecto biológico. O 

indivíduo é indissociável do meio em que vive, ou seja, não se trata apenas de 

uma patologia e sim de um ser bio-pisico-socio-espiritual onde o profissional deve 

se ater as peculiaridades do cotidiano, como a rotina de trabalho, necessidades 

biológicas, como atividade sexual, questões sócio-econômicas, como a falta de 

recursos financeiros para prover alimentação adequada e doenças pregressas. 

Arbex (2010) descreve que a  Rifampicina, droga utilizada na fase intensiva e fase 

de manutenção do tratamento da tuberculose é um potente indutor de uma série 

de enzimas envolvidas na biotransformação de fármacos e ao ser administrada 

concomitantemente a anticoncepcionais hormonais orais diminui drasticamente a 

concentração plasmáticas desse fármaco contribuindo assim para uma gravidez 

indesejada durante o tratamento. Este é um estudo bibliográfico, exploratório de 

abordagem qualitativa.  A busca dos artigos ocorreu no período entre março de 

2011 a abril de 2012. Foram utilizados  as informações constantes nos bancos de 

dados vinculadas a Biblioteca Virtual de Saúde: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Base de Dados de enfermagem (BDEnf), pesquisando-se as palavras-

chaves  Tuberculose, Enfermeiro, Mulher, Tratamento e Gravidez de forma 

associadas. A análise teve como base oito artigos  potenciais, no qual três são de 

natureza bibliográfica (37,5%), cinco trata-se de pesquisa de campo (62,5%). 

Com relação à abordagem da pesquisa: cinco artigos têm abordagem qualitativa 

(62,5%) e três tem abordagem quantitativa (37,5%). Para melhor discutirmos os 

dados a anélise foi dividida em duas categorias, na primeira denominada Ações 

do enfermeiro no tratamento da Tuberculose:  Mulher , Tuberculose e Gravidez,  



  

Queiroz (2010) descreve que a mulher quando diagnosticada com tuberculose 

recebe o tratamento protocolado pelo Ministério da Saúde que difere de paciente 

para paciente apenas na idade e peso. Essa terapêutica quando seguida 

corretamente pela paciente resulta na cura da doença na maioria dos casos, 

porém, é necessária uma visão diferenciada visto à individualidade do sexo e as 

condições que podem influenciar o abandono do tratamento. Ao identificar a 

mulher com Tuberculose o enfermeiro deve atentar para a vida sexual dessa 

paciente, seus hábitos, e utilização ou não de anticoncepcionais. A segunda 

categoria utilizada para análise denominada O tratamento da Tuberculose em 

mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) é possível observar que a quimioterapia 

aplicada pelo Ministério da Saúde é eficaz no tratamento da Tuberculose, porém, 

quando se trata de um paciente do sexo feminino torna-se necessário uma 

abordagem diferenciada, o enfermeiro deve incluir no plano de cuidados 

orientações pertinentes a vida sexual, métodos contraceptivos, sugerir a mudança 

de contraceptivo quando for o caso, até mesmo  incluir essa paciente em um 

grupo de Planejamento Familiar com o objetivo de descartar a possibilidade de 

uma gestação durante o tratamento. Menezes (2007) não indica a utilização dos 

medicamentos antituberculostáticos durante a gravidez exceto em casos onde a 

gestante encontra-se com a doença clinicamente avançada e a não utilização dos 

medicamentos põe em risco a vida da paciente pelo agravamento da 

Tuberculose. Concluiu-se através deste estudo que embora hoje se tenha um 

leque de estratégias para o tratamento da Tuberculose, o individuo doente ainda 

recebe um tratamento unilateral, uma visão única e indissociável entre individuo 

versus doença. O ser humano é fruto único e indivisível, seus aspectos 

emocionais, sociais, culturais e biológicos formam um conjunto de informações 

que constituem um ser particular com necessidades diferentes uns dos outros.  O 

enfermeiro atuante nesse seguimento deve estar atento às necessidades desse 

indivíduo de forma a sistematizar a assistência e garantir uma eficácia maior do 

tratamento. Nesse aspecto a educação em saúde realizada pelo enfermeiro 

ocupa um espaço importante no tratamento.  A mulher portadora da Tuberculose 

e em tratamento não deixa de ser mulher para se tornar um paciente, ela mantém 

as peculiaridades de seu gênero. Ela não perde seu lugar de mãe, namorada ou 

esposa e por isso ela deve ser orientada sobre a fisiologia do seu corpo e as 



  

alterações e interações que as drogas anti-tuberculoides pode causar para que 

mesmo durante o tratamento essa mulher mantenha uma melhor qualidade de 

vida e não ocorra uma gravidez indesejada. O planejamento familiar deve ser 

fortemente trabalhado com essas pacientes. 

 

Palavras-Chave: Tuberculose; Saúde da Mulher; Assistência de Enfermagem. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

A principal motivação para a realização deste estudo se deu a partir da participação da 

dupla em uma mesa de debates sobre Tuberculose realizada na Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca - ENSP - Fiocruz - RJ (Out/2010) em parceria com o Fundo Global, 

onde foi discutida a grande incidência de Tuberculose na Mulher em suas diversas fases da 

vida e a importância das ações de Educação em Saúde realizadas pelo enfermeiro nesse 

contexto.  

A Tuberculose (Tb) hoje é considerada um problema mundial, mesmo com tantas 

campanhas e o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, as taxas e 

mortalidade e morbidade continuam a se elevar. A Tb infecta um terço da população mundial 

e permanece como principal causa de mortalidade por doença infecciosa no mundo. “Embora 

seja uma enfermidade prevenível e curável a tuberculose segue constituindo uma importante 

ameaça para a saúde publica no Brasil” (SMELTZER, BARE, 2009; KRITSKI, CONDE, 

2005, p. 10). 

E nesse contexto o Enfermeiro adquire grande importância no apoio ao controle e 

prevenção da Tb através da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Criada em 1994 pelo 

Ministério da Saúde, a ESF fornece ao Enfermeiro autonomia na abordagem sindrômica e no 

tratamento da tuberculose, além da possibilidade de estabelecer vínculo com a comunidade, o 

que facilita a organização de grupos para prática da educação em saúde, onde podem ser 

abordados temas como prevenção, sintomatologia e formas de contágio.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) a tuberculose vem se mantendo com 

um nível baixo de controle devido ao fato da população ser pouco informada sobre a doença e 

não perceber a importância do tratamento, de fatores referentes à quantidade e reações 

indesejáveis das medicações além do tempo necessário ao tratamento. A visão holística que o 

enfermeiro adquire é de grande importância para a assistência a esses pacientes, pois com esse 

instrumento ele pode observar os fatores diretos e indiretos que irão contribuir para que o 

paciente não conclua seu tratamento e assim traçar estratégias para que esse paciente siga 

corretamente o tratamento proposto. 

 A tuberculose é uma doença que atinge as mais diversas faixas etárias, e como cada 

indivíduo é diferente um do outro em suas necessidades e condições bio-psico-sociais a 

assistência também deve ser diferenciada, tratando o cidadão como igual, porém respeitando a 

individualidade e complexidade de cada caso. E desta forma surge à pergunta que norteará 

essa pesquisa: Quais as orientações do Ministério da Saúde quanto ao tratamento da 
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Tuberculose em mulheres? Qual a importância da abordagem diferenciada visto a 

individualidade do sexo e suas necessidades especiais? 

O objeto de estudo dessa pesquisa são as ações do enfermeiro no tratamento e no  

acompanhamento de mulheres portadoras de tuberculose em idade reprodutiva, ou seja, entre 

10 e 49 anos na ESF. Tendo como objetivo descrever as ações de competência do Enfermeiro 

nesse tratamento, através da revisão bibliográfica dos protocolos do Ministério da Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde, periódicos e impressos oficiais referentes ao assunto. 

 A contribuição dessa pesquisa para a formação acadêmica se dá através do 

fornecimento de informações que irão proporcionar uma melhor compreensão sobre as ações 

cabíveis ao Enfermeiro no tratamento da Tb na Estratégia de Saúde da Família, é através da 

pesquisa, ensino e extensão acadêmica que ocorre um desenvolvimento e aprimoramento 

intelectual do acadêmico sobre um tema tão importante hoje para a Saúde Publica no Brasil.  

 Além de colaborar de uma forma geral para a categoria fornecendo ferramentas 

atualizadas para uma melhor assistência de enfermagem a mulher em tratamento de Tb, pois, 

é através dos conhecimentos adquiridos que o Enfermeiro poderá traçar o perfil 

epidemiológico da população e assim desenvolver ações de educação em saúde, voltadas para 

essas pacientes possibilitando que esta conheça melhor sua patologia, sintomas, importância 

do tratamento adequado, formas de contágio e transmissão, colaborando assim para uma 

melhora na qualidade de vida dessas pacientes e desacelerando a disseminação da tuberculose 

no Brasil. 

  

2.0  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONHECENDO A TUBERCULOSE 

 

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um Microorganismo 

denominado Mycobacterium tuberculosis, também denominado de Bacilo de Koch (BK), que 

se propaga através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente 

com Tb pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. Quando estas gotículas são inaladas 

por pessoas sadias, provocam a infecção tuberculosa e o risco de desenvolver a doença. 

(BRASIL, 2008). 

A tuberculose não tem bandeira, uniforme ou pátria. Acompanha o homem há muito 

tempo. Existem relatos de tuberculose em ossos humanos pré-históricos encontrados na 

Alemanha e datados de 8.000 antes de Cristo (a.c). A Tb de coluna vertebral e de ossos 
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também já foi encontrada em esqueletos egípcios de 2.500 a.c. Apesar da descrição clínica da 

forma pulmonar poder ser confundida com outras doenças, documentos antigos hindus e 

chineses já descreviam quadros de uma doença pulmonar muito semelhante a tuberculose 

(FIOCRUZ, 2007). 

Em civilizações antigas, a tuberculose, era considerada resultado de castigo divino. 

Até o fim do século XIX admitia-se que a Tb estaria intimamente ligada a questões 

hereditárias e a aspectos de condições de vida, devido ao adoecimento de vários integrantes da 

mesma família e ao mesmo tempo. “Coube a Hipócrates, na Grécia em XXX a.c, o 

entendimento de que a Tb era uma doença natural e que, pelo seu caráter de esgotamento 

físico, passou a denominá-la de Tísica, do grego phthisikos, ou seja, que traz consumpção” 

(KRITSKI, CONDE, 2005, p. 3).  

Com a chegada dos missionários no Brasil houve também a disseminação da Tb entre 

a população local: os índios. Vários religiosos da época como Manoel de Nóbrega, Francisco 

Pirra, José de Anchieta e Gregorio Serrão, dentre vários outros morreram de Tb. O padre 

Manoel de Nóbrega nos últimos dias de sua vida enviou uma carta ao seu Provincial Miguel 

Torres em 1557, descrevendo seus males e em outubro de 1570, foi a óbito por hemoptise 

maciça. (CONDE, 2002) 

Em 1922, foi criado no Rio de Janeiro o Serviço de Enfermeiras da Saúde Pública, 

com o objetivo de disseminar entre a população atividades educativas em saúde. As 

enfermeiras visitadoras adentravam os lares, para instruir as famílias sobre os cuidados 

devidos à tuberculose e incentivar a adesão dos doentes ao tratamento. Além disso, 

distribuíam panfletos e publicações, explicando como evitar a doença e como proceder para 

obter tratamento. No entanto, a eficácia dessas ações eram prejudicadas pela falta de recursos 

e conhecimentos para o diagnóstico precoce da doença. (FIOCRUZ, 2007). 

            Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1993, declarou a Tb em 

estado de emergência mundial, o Brasil organizou-se e sinalizou fortemente sua posição frente 

às novas perspectivas sobre o problema através de ações pontuais como o Plano Emergencial 

para Controle da Tuberculose, que foi lançado em 1994 pelo Ministério da Saúde (FIOCRUZ, 

2007). 

É a partir desde momento que a ESF, chega até a população com uma proposta 

diferenciada de assistência, trabalhar a promoção da saúde e a prevenção de doenças. A 

melhora da assistência, o treinamento de profissionais para identificar e tratar a doença 

contribui para a diminuição da proliferação da doença no Brasil (BRASIL, 2002). 
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Em 2011, estimou-se que um terço da população mundial estava infectada pelo 

microorganismo Mycobacterium tuberculosis e que cerca de 1,7 milhão de óbitos estariam 

ocorrendo anualmente em decorrência da doença (BRASIL, 2003; 2011). 

A propagação do bacilo da tuberculose está associada principalmente às condições de 

vida da população. A proliferação se dá em áreas de grande concentração humana, com 

precários serviços de infraestrutura urbana como saneamento e habitação, onde coexistem a 

fome e a miséria. Por isso, a sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades, 

podendo, porém, acometer qualquer pessoa, inclusive em áreas rurais. A transmissão ocorre 

geralmente em ambientes fechados, nos quais as partículas expelidas pelo doente de 

Tuberculose podem permanecer no ar, principalmente em locais escuros e pouco ventilados, 

por longos períodos (KRITSKI, CONDE, 2005). 

 

2.2 TRATAMENTO DA TUBERCULOSE  

 

A tuberculose é uma doença considerada grave, porém curável em praticamente 100% 

dos casos, desde que os princípios recomendados da quimioterapia sejam seguidos 

fidedignamente. Em setembro de 2010, o Ministério da Saúde publicou uma alteração no 

esquema básico do tratamento da tuberculose, este com o objetivo de tornar mais eficaz o 

tratamento visto que estudos comprovaram o aumento da resistência primária à isoniazida 

observado no II Inquérito Nacional de Resistência aos fármacos anti-TB conduzido em 2007-

2008, de 4,4% (I inquérito, 1995-1997) para 6,0%, além do aumento da resistência à 

rifampicina de 1,3% para 1,5%. O esquema abaixo, dose/peso é utilizado no tratamento de 

todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto meningoencefalite, em 

maiores de 10 anos (BRASIL, 2010). 

Regime Fármacos e 
doses em mg 

Faixa de peso Unidades/dose Meses 

2RHZE 
 

Fase intensiva 

RHZE 
150/75/400/275 

Até 20 kg 
20 a 35 kg  
35 a 50 kg 
>50 kg 

10/10/35/25 (mg/kg/dia) 
2 comprimidos 
3 comprimidos 
4 comprimidos 

2 

4RH 
 

Fase de 
manutenção 

RH 
150/75 

Até 20 kg 
20 a 35 kg  
35 a 50 kg 
>50 kg 

10/10 (mg/kg/dia) 
2 comprimidos 
3 comprimidos 
4 comprimidos 

4  

Quadro1: Esquema atual de tratamento da Tuberculose no Brasil. Siglas: R=Rifampicina, H=Isoniazida, 
Z=Pirazinamida, E=Etambutol. Fonte: Ministério da Saúde, 2010. 

 
De acordo com a Resolução 7.498 de 1986 “cabe ao Enfermeiro graduado a prescrição 

de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
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instituição de saúde”, sendo assim o Enfermeiro pode prescrever as medicações estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde para o tratamento da Tuberculose. Essa conquista da classe valoriza 

a profissão e faz com que a visão holística do Enfermeiro contribua para um bom 

acompanhamento desse paciente evitando assim o abandono do tratamento. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) criado a partir da Constituição Federal de 1988 é o 

sistema de saúde oficial do brasileiro e fundamenta-se em uma concepção ampla de direito á 

saúde e norteia-se através de princípios doutrinários e organizativos, dentre eles a 

Integralidade que pode ser definida como um conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso (AGUIAR, 

2011).  

Carvalho (2006) em sua dimensão vertical da integralidade afirma que o profissional 

deve ter uma visão do ser humano como um todo, único e indivisível, o que extrapola uma 

atenção fundamentada apenas no aspecto biológico. 

O indivíduo é indissociável do meio em que vive, ou seja, não se trata apenas de uma 

patologia e sim de um ser bio-pisico-socio-espiritual onde o profissional deve se ater as 

peculiaridades do cotidiano, como a rotina de trabalho, necessidades biológicas, como 

atividade sexual, questões sócio-econômicas, como a falta de recursos financeiros para prover 

alimentação adequada e doenças pregressas. 

 

2.3 A MULHER PORTADORA DA TUBERCULOSE E GRAVIDEZ 

 

A Rifampicina, droga utilizada na fase intensiva e fase de manutenção do tratamento 

da tuberculose é um potente indutor de uma série de enzimas envolvidas na biotransformação de 

fármacos e ao ser administrada concomitantemente a anticoncepcionais hormonais orais 

diminui drasticamente a concentração plasmáticas desse fármaco contribuindo assim para 

uma gravidez indesejada durante o tratamento (ARBEX, 2010).  

A Tb na gravidez pode ser tratada com sucesso, o esquema medicamentoso utiliza 

drogas não teratogênicas, ou seja, não são capazes de trazer anormalidades morfológicas ou 

funcionais ao produto da concepção, como a isoniazida, rifampicina, pirazinamida e o 

etambutol, entretanto a doença não curada pode ser associada à morbimortalidade, entre 

mulheres grávidas com possibilidade de disseminação através do cordão umbilical, deglutição 

de líquido amniótico infectado e transmissão pós-parto para o neonato. A TB congênita é uma 

forma rara com alto índice de letalidade e pouco diagnosticada da doença, tendo sido 
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reportado apenas cerca de 300 casos na literatura médica (OLIVEIRA, MATHEUS, 2011; 

MENEZES, 2007). 

Apesar dos estudos sobre a não teratogenicidade das drogas anti-tuberculoides, 

acredita-se que o inicio do tratamento deve ser postergado sempre que possível no intuído de 

evitar a exposição intrauterina a essas drogas. 

Conhecer o histórico saúde-doença do paciente facilita o acompanhamento desse 

paciente, pois algumas medicações sofrem interações medicamentosas que podem diminuir ou 

potencializar o efeito de algumas drogas (ARBEX, 2010). 

A Rifampicina interfere na ação dos contraceptivos orais, e devido a isso as mulheres 

em idade fértil em uso dessas drogas, devem receber orientação para utilizar outros métodos 

anticoncepcionais também disponibilizados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008).   

É nesse contexto que o processo de educação em saúde surge como um desafio e uma 

busca constante dos profissionais da saúde para qualificar a assistência e o cuidado ao 

paciente. Entretanto, além de orientar, é importante dar suporte psíquico e emocional 

prestando um atendimento humanizado (MACHADO, 2008). Segundo o Ministério da Saúde 

(2005), é direito do cidadão receber atendimento público que lhe assegure um tratamento 

adequado, efetivo e de qualidade.  

 

3.0  METODOLOGIA  

  

 Este é um estudo bibliográfico, exploratório de abordagem qualitativa que busca 

revisar em literaturas, artigos científicos, periódicos e revistas eletrônicas as condutas 

protocoladas pelo Ministério da Saúde referente ao tratamento de Tb no Brasil. Podemos 

definir como pesquisa bibliográfica aquela desenvolvida com base em um levantamento de 

toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita (LAKATOS, MARCONI, 2009).  

 

Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência 
em torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e 
aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando 
antecedentes, maior conhecimentos [...] Um estudo exploratório, por outro 
lado, pode servir para levantar possíveis problemas de pesquisa (TRIVINOS, 
1987, p. 109). 
 
 

A abordagem qualitativa verifica um elo dinâmico entre o mundo real e o sujeito, ou 

seja, a existência de um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
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sujeito que não pode ser traduzido em números. Preocupando-se principalmente com a 

compreensão do grupo social em estudo, portanto, privilegia a capacidade de refletir a 

totalidade nas suas múltiplas dimensões, esta abordagem não pretende alcançar a verdade, 

como o que é certo ou errado, preocupa-se primeiramente com a compreensão da lógica 

(MINAYO, 1993). 

A busca dos artigos ocorreu no período entre março de 2011 a abril de 2012. Foram 

utilizados  as informações constantes nos bancos de dados vinculadas a Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados de enfermagem (BDENF), 

pesquisando-se as palavras-chaves  Tuberculose, Enfermeiro, Mulher, Tratamento e Gravidez 

de forma associadas com os seguintes resultados: 

Tabela 1: Distribuição dos artigos por palavras-chaves e base de dados. 

Foram excluídos os artigos repetidos nos bancos de dados, com publicação anterior a 

2002 e os que não tinham relação direta com o tema da pesquisa, através dos critérios de 

inclusão foram selecionados artigos publicados a partir de 2002, cujo texto constava 

disponível na íntegra, em língua portuguesa e que tinham como eixo de pesquisa o paciente 

do sexo feminino e aspectos farmacológicos e fisiológicos da patologia e das drogas 

utilizadas.  

Através de busca manual foram selecionados dois artigos da Revista da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP). 
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4.0 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

A análise teve como base oito artigos (Apêndice A - Quadro 2) potenciais, no qual três 

são de natureza bibliográfica (37,5%), cinco trata-se de pesquisa de campo (62,5%). Com 

relação à abordagem da pesquisa: cinco artigos têm abordagem qualitativa (62,5%) e três tem 

abordagem quantitativa (37,5%).   

Para entendermos melhor as ações de competência do enfermeiro no tratamento 

ambulatorial da Tb em mulheres separamos as seguintes categorias de análise: Categoria 1) 

Ações do enfermeiro no tratamento da Tuberculose:  Mulher , Tuberculose e Gravidez; e 

Categoria 2) O tratamento da Tuberculose em mulheres em idade fértil (10 a 49 anos). Cabe 

ressaltar que nossa análise foi prejudicada pela escassez de informações relacionadas 

especificamente sobre o tema em grande parte das publicações. 

 

Categoria 1) Ações do enfermeiro no tratamento da Tuberculose:  Mulher, Tuberculose e 

Gravidez. 

 

Em quatro dos artigos utilizados para a análise de dados nessa categoria notou-se uma 

independência muito grande do enfermeiro quanto ao tratamento da Tb na ESF. Os autores 

retratam o Enfermeiro como elo principal na construção de um relacionamento baseado na 

confiança entre o Serviço de Saúde e o Paciente. Na ESF esse vínculo se fortalece através da 

própria política adotada nesse serviço, onde o profissional Enfermeiro vai até a população, 

conhece suas necessidades e a realidade de cada paciente por meio da visita domiciliar.  

A mulher quando diagnosticada com tuberculose recebe o tratamento protocolado pelo 

Ministério da Saúde que difere de paciente para paciente apenas na idade e peso. Essa 

terapêutica quando seguida corretamente pela paciente resulta na cura da doença na maioria 

dos casos, porém, é necessária uma visão diferenciada visto à individualidade do sexo e as 

condições que podem influenciar o abandono do tratamento como sugere (QUEIROZ, 2010).  

Os autores relatam sobre as chances dessa paciente portadora de Tb engravidar devido 

a uma orientação deficiente sobre a ação da Rifampicina na diminuição dos níveis plasmáticos 

de anticoncepcionais hormonais orais. Esses estudos mostram que a possibilidade de 

transmissão por via transplacentária da Tb para o feto é mínima, o maior risco é durante a 

amamentação. (ARBEX, 2010; OLIVEIRA, MATHEUS, 2011) 
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Oliveira e Mateus (2011) descrevem em seus estudos que o tratamento da tuberculose 

na mulher grávida ainda é controverso. Pouco se conhece sobre a segurança dos 

medicamentos para o tratamento durante a gestação. 

Menezes (2007) não indica a utilização dos medicamentos antituberculostáticos 

durante a gravidez exceto em casos onde a gestante encontra-se com a doença clinicamente 

avançada e a não utilização dos medicamentos põe em risco a vida da paciente pelo 

agravamento da Tb. O Enfermeiro como parte integrante de uma equipe Multidisciplinar deve 

estar atento a esses detalhes objetivando um atendimento integral e eficaz. 

 

Categoria 2)  O tratamento da Tuberculose em mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 

 

Os três artigos utilizados para análise nessa categoria afirmam que a enfermagem 

agrega em sua herança profissional a essência do cuidado ao seu paciente de forma integral o 

que de certa forma é facilitado na ESF, pois, o Enfermeiro cria um vínculo de confiança com 

seus pacientes que tende sempre a aumentar com o passar dos anos facilitando assim as 

intervenções para a melhoria da condição de saúde dessa população (VILLA, 2008; MACIEL, 

2009). 

Ao identificar a mulher com Tb o enfermeiro deve atentar para a vida sexual dessa 

paciente, seus hábitos, e utilização ou não de anticoncepcionais. A quimioterapia aplicada 

pelo Ministério da Saúde é eficaz no tratamento da Tb, porém, quando se trata de um paciente 

do sexo feminino torna-se necessário uma abordagem diferenciada, o enfermeiro deve incluir 

no plano de cuidados orientações pertinentes a vida sexual, métodos contraceptivos, sugerir a 

mudança de contraceptivo quando for o caso, até mesmo  incluir essa paciente em um grupo 

de Planejamento Familiar com o objetivo de descartar a possibilidade de uma gestação 

durante o tratamento.  

O Ministério da Saúde disponibiliza hoje para mulheres em idade fértil um eficaz 

Planejamento Familiar, onde essa mulher pode obter informações sobre seu ciclo menstrual, 

os métodos mais adequados a cada idade, além de também ofertar a essa mulher 

contraceptivos orais e injetáveis, preservativos e métodos definitivos como a laqueadura. 

Oliveira e Mateus (2011) descrevem em sua pesquisa que o Planejamento Familiar 

deve ser fortemente recomendado para mulheres em tratamento de Tb e nesse contexto o 

Enfermeiro adquire um papel importante frente à educação e orientação adequada quanto às 

ações dos medicamentos antituberculostáticos e as interações medicamentosas possíveis.  
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Bertazone (2005) afirma que a educação em saúde esta intimamente ligada ao 

enfermeiro durante o tratamento da Tb e após a alta do tratamento, pois através desse 

acompanhamento realizado pelo Enfermeiro o paciente será orientado quanto a retomada de 

sua vida e reintrodução na sociedade. 

 

5.0    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se através deste estudo que embora hoje se tenha um leque de estratégias 

para o tratamento da Tb, o individuo doente ainda recebe um tratamento unilateral, uma visão 

única e indissociável entre individuo versus doença. 

    O ser humano é fruto único e indivisível, seus aspectos emocionais, sociais, culturais e 

biológicos formam um conjunto de informações que constituem um ser particular com 

necessidades diferentes uns dos outros. 

    O enfermeiro atuante nesse seguimento deve estar atento às necessidades desse 

indivíduo de forma a sistematizar a assistência e garantir uma eficácia maior do tratamento. 

Nesse aspecto a educação em saúde realizada pelo enfermeiro ocupa um espaço importante no 

tratamento. 

   A mulher portadora da Tb e em tratamento não deixa de ser mulher para se tornar um 

paciente, ela mantém as peculiaridades de seu gênero. Ela não perde seu lugar de mãe, 

namorada ou esposa e por isso ela deve ser orientada sobre a fisiologia do seu corpo e as 

alterações e interações que as drogas anti-tuberculoides pode causar para que mesmo durante 

o tratamento essa mulher mantenha uma melhor qualidade de vida e não ocorra uma gravidez 

indesejada. O planejamento familiar deve ser fortemente trabalhado com essas pacientes. 
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7.0 Apêndice A: Quadro3: Periódicos utilizados na análise de dados 

 

 

Titulo do artigo Periódico  Ano de publicação  
Drogas antituberculose: Interações 
medicamentosas, efeitos adversos e 
utilização em situações especiais. Parte 1: 
Fármacos de primeira linha 

Jornal Brasileiro de 
Pneumologia 

2010 

Caracterização da tuberculose multidroga 
resistente durante a gravidez, em Campinas, 
Estado de São Paulo 

Revista da Sociedede 
Brasileira de Medicina 
Tropical 

2011 

Envolvimento de equipes da atenção básica 
à saúde no controle da tuberculose. 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

2008 

Situações vivenciadas pelos trabalhadores 
de enfermagem na assistência ao portador 
de tuberculose pulmonar. 

Revista Latino-am de 
Enfermagem  

2005 

Tuberculose Congênita: Análise secundária 
de dados. 

Gazeta Médica da 
Bahia 

2006 

O conhecimento de enfermeiros e médicos 
que trabalham na ESF acerca da 
Tuberculose no município de Vitória (ES): 
Um estudo de corte transversal. 

Ciência e saúde 
Coletiva 

2009 

Cobertura do tratamento diretamente 
supervisionado DOTS da tuberculose no 
Estado de São Paulo 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

2008 

Diferença na adesão ao tratamento da 
tuberculose em relação ao sexo no Distrito 
de Saúde da Freguesia do Ó/Brasilandia – 
São Paulo 

Saúde Social 2010 

 


