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O Programa de Tuberculose (TB) requer recursos humanos treinados e 
capacitados para diagnosticar, tratar prevenir e controlar a doença. É importante à 
responsabilização de todos os profissionais que acompanham o caso de TB como 
também a corresponsabilização do doente no processo saúde-doença. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa que objetivou identificar 
o desenho do sistema de prestação de serviços ao usuário de TB acompanhado 
na Atenção Primária à Saúde. Utilizou-se questionário estruturado com 100 
profissionais em 27 Unidades de saúde no município de Natal entre novembro de 
2013 a janeiro de 2014. Os dados foram analisados pelo programa estatístico 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) utilizando a versão 22.0. Os 
resultados mostraram: trabalho em equipe para o controle da TB realizado pelos 
profissionais de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde desarticulados do 
trabalho da equipe multiprofissional; o monitoramento da situação da TB na 
comunidade é realizado apenas a partir da identificação do caso; há profissional 
de saúde da própria Unidade de Saúde que é referência para o desenvolvimento 
de ações de controle da TB, mas não atribui responsabilidades para o restante da 
equipe; o sistema de agendamento para o tratamento da TB está organizado para 
agendamento de consultas médicas; a atenção planejada para o controle da TB é 
realizada para o acompanhamento das pessoas que realizam o tratamento da TB 
e seus comunicantes e a continuidade (registro de referência e contra-referência) 
do cuidado ao portador de TB ocorre por telefone ou em reuniões na Unidade de 
Saúde  e entre Unidades de Saúde, de forma verbal, com registro formal e escrito 
(guias e prontuário clínico).Para o acompanhamento eficaz do usuário de TB é 
imprescindível o envolvimento da equipe multiprofissional e o monitoramento 
sistemático da situação de TB no serviço de saúde e na comunidade. 
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