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RESUMO
O estudo teve como objetivo analisar as marcas reveladas a partir dos
discursos de enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da Família acerca das
causas associadas ao retardo do diagnóstico da tuberculose em pessoas idosas e o
cuidado voltado ao controle da doença. Trata-se de um estudo do tipo exploratório
de abordagem qualitativa, realizado nos municípios de Cuité e Nova Floresta.
Participaram do estudo oito enfermeiros integrantes de equipes de Saúde da
Família. A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2016 a fevereiro
de 2017, por meio de entrevista semiestruturada. Para análise dos dados foi
utilizado o dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso, de matriz
francesa. Após análise dos discursos identificou-se que para os enfermeiros os
fatores que levam ao retardo do diagnóstico da tuberculose em pessoas idosas
estão relacionados à falta de percepção dos profissionais em identificar o agravo e a
confusão dos sintomas da tuberculose com outras doenças. Os enfermeiros em
seus discursos evidenciam a demora em se obter resultado de exames e acesso ao
serviço de saúde. Os enfermeiros revelam em seus discursos que ações como
busca ativa de sintomáticos, administração da dose supervisionada, procura de
comunicantes e orientações são ações realizadas nas unidades de saúde. Torna-se
evidente a necessidade de reorganização do serviço de saúde a fim de identificar
precocemente os idosos acometidos por tuberculose. Sugere-se que os profissionais
de saúde passem por um processo de qualificação voltada a detecção precoce de
sintomáticos respiratórios, diagnóstico, tratamento e monitoramento do agravo.
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RETARD OF TUBERCULOSIS DIAGNOSIS IN ELDERLY PEOPLE AND CARE
RELATED TO THE DISEASE CONTROL: AN ANALYSIS OF NURSERY
DISCOURSE

ABSTRACT
The study had as aim to analyze the marks revealed from the nurses
discourse that work in the Family Health Strategy about the causes associated to the
retard of tuberculosis diagnosis in elderly people and care related to the disease
control. This is an exploratory study with qualitative approach done in Cuité and Nova
Floresta boroughs. The participants were eight nurses members of the Health Family
team. The data collection was done in the period of November 2016 to February
2017 through a semi structured interview. To analyze the data, we used the
theoretical-methodological device from Discourse Analysis of French matrix. After
analysis of the speeches, it was identified that for the nurses the factors that lead to
the retard of tuberculosis diagnosis in elderly people are related to the lack of the
professional perceptions in identifying the aggravation and confusion of tuberculosis
symptoms with other diseases. The nurses in their speeches show the delay in
obtaining the results of examinations and the access to the health service. The
nurses reveal in their speeches that actions such as active search for symptomatics,
administration of the supervised dose, search for communicates and orientations are
actions performed at the health unities. It becomes evident the necessity of
reorganization of the health service in order to identify early the elderly tuberculosis
patients. It is suggested that health professionals undergo to a qualification process
geared towards the early detection of respiratory symptomatics, diagnosis, treatment
and monitoring of the disease.
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