
Oferta de incentivos e o tratamento diretamente observado da 
tuberculose. 

 

 
Aline A. Beraldo1; Nathalia H. Orfão2; Rubia L. P. Andrade3; Anneliese D. 

Wysocki4; Érika S. G. Pinto5; Reinaldo A. Silva-Sobrinho6; Maria E. F. 
Brunello3; Gabriela T. Magnabosco1; Tereza C.S. Villa3. 

 
1Pós Doutoranda do Programa de Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, 14040-902 Ribeirão Preto, SP. 2Departamento 

de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia, 76801-059 Porto Velho, RO. 
3Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, 14040-902 Ribeirão Preto, SP. 4Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 79603-011 Três Lagoas – 
MS.5Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59078-
970 Natal, RN. 6Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

85870-900 Foz do Iguaçu, PR. 
 

 
O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é uma estratégia utilizada na 
organização da assistência ao doente de tuberculose (TB), e deve ser visto não 
apenas como a supervisão da dose, mas como o envolvimento entre os 
profissionais de saúde, serviço e comunidade. Aliado a concessão de 
beneficios oferecem a oportunidade de identificar outras necessidades de vida 
do doente, contribuindo no controle da doença. O objetivo do estudo foi 
caracterizar a oferta e o recebimento de incentivos e o TDO da TB nos serviços 
de atenção básica (AB), na perspectiva de doentes e profissionais da equipe de 
enfermagem. Estudo epidemiológico descritivo do tipo inquérito, realizado em 
Campinas-SP, entre agosto de 2012 e maio de 2013, com população composta 
por 183 profissionais e 165 doentes de TB. Foi utilizado um questionário com 4 
questões com resposta dicotômica (sim e não), relacionadas à organização da 
assistência aos doentes de TB nos serviços de AB.  Tais questões foram 
elaboradas com base no “Manual Nacional de Recomendações para o Controle 
da TB”. Para a análise dos dados foi utilizado técnica descritiva, distribuição de 
frequência, medidas de tendência central e variabilidade.  Segundo a 
percepção dos doentes de TB, 94 (57,0%) realizavam o TDO, 155 (93,9%) 
informaram que a ingesta foi observada por um profissional de saúde, com 
média de recebimento de TDO 2,2 vezes por semana (dp = 1,6), 136 (82,4%) 
receberam um kit café da manhã e 89 (54,0%) foram atendidos pelo mesmo 
profissional de saúde. Segundo os profissionais, 178 (97,3%) profissionais 
ofereceram TDO para os doentes em tratamento; com média de 3,3 
observações da ingesta de TDO na semana; 158 (86,3%) dos profissionais 
ofereceram o Kit Café da manhã. Houve discordância entre as percepções de 
doentes e profissionais quanto à realização de TDO, e o número de 
observações da ingesta na semana.  
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