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Acrônimos

ACS Agente comunitário de saúde (CHW, na sigla em inglês)

ART Terapia antirretroviral

ARVs Antirretrovirais

BCG Vacina contra tuberculose (Bacilo de Calmette-Guérin)

DOTS Tratamento diretamente observado, curto prazo

DST Doenças sexualmente transmissíveis (STI, na sigla em inglês)

FHI 360 anteriormente Family Health International

HIV Vírus da imunodeficiência humana

IEC Informação, educação e comunicação

IPT Terapia preventiva com isoniazida (sigla em inglês)

MDR-TB Tuberculose resistente a múltiplos medicamentos

OBC Organização de base comunitária (CBO, na sigla em inglês)

OMS Organização Mundial da Saúde (WHO, na sigla em inglês)

PMTCT Prevenção da transmissão de mãe para filho

POP Procedimento operacional padrão (SOP, na sigla em inglês)

SWOT Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças 
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TB CARE I Continuação do TB CAP, um acordo de cooperação de cinco anos da USAID 

conferido à TBCTA (2010–2015)

TB CAP Programa de Assistência e Controle da Tuberculose, um acordo de cooperação 

de cinco anos da USAID conferido à TBCTA (2005–2010)

TBCTA Coligação para Assistência Técnica na Tuberculose

TOT Treinamento de treinadores

TPC Tratamento preventivo com cotrimoxazol (CPT, na sigla em inglês)

USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

XDR-TB Tuberculose extremamente resistente a medicamentos
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I.   Contexto e Visão Geral

A Coligação para Assistência Técnica na Tuberculose (TBCTA) é uma coalizão de parceiros 
apoiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) que 
presta assistência técnica para o controle da TB em todo o mundo. A coligação implementou 
o Programa de Assistência e Controle da Tuberculose (TB CAP) de 2005 a 2010 como parte 
de seus esforços mundiais. O acordo de cooperação TB CARE I baseia-se no programa TB 
CAP. A FHI 360 e outros parceiros colaboradores do TB CAP desenvolveram inicialmente 
uma Lista de Verificação Simplificada para Controle de Infecção por TB (2009–2010) para uso 
em comunidades (e não em unidades de saúde) por parte dos agentes comunitários de saúde 
(ACSs) na África Subsaariana para prevenir a transmissão da tuberculose em ambientes 
com alta prevalência de HIV. Os seguintes parceiros participaram da iniciativa da lista de 
verificação do programa TB CAP:

n Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC)

n Organização Mundial da Saúde (OMS)

n Associação Japonesa Antituberculose (JATA)

n Gestão de Ciências para Saúde (MSH)

n Associação Real Holandesa contra Tuberculose (KNCV)

n FHI 360

Os pacientes infectados por TB, HIV ou ambos enfrentam inúmeros obstáculos quando 
buscam serviços em ambientes clínicos e hospitalares tradicionais, que geralmente são escassos 
e muito distantes do local onde residem. Com o reconhecimento dessas barreiras, programas 
de controle da TB e do HIV em nível nacional têm criado projetos de base comunitária no 
cuidado e tratamento de saúde. Esses programas permitem aos ACSs fornecer o tratamento 
contra a tuberculose e o apoio ao tratamento, tais como tratamento diretamente observado 
(DOT), além de ensinar as pessoas sobre TB e outros temas de saúde pública. Esses esforços 
têm gerado melhores resultados em termos de saúde com a descoberta da infecção na fase 
inicial e respectivo tratamento da doença.

As medições do controle de infecção por TB nas comunidades são muito importantes, 
principalmente em áreas com alta prevalência de HIV. A maioria dos esforços de controle de 
infecção por TB nos países bastante atingidos até o momento, contudo, tem sido limitada a 
unidades de saúde e alguns ambientes com concentrações de pessoas, tais como prisões. Os 
recursos são limitados para ajudar os ACSs a evitar o risco de infecção durante o trabalho nas 
comunidades em que atuam. Os ACSs também carecem de materiais didáticos adequados 
para serem usados nas atividades educacionais do dia a dia com os pacientes e a comunidade.
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Objetivo
Criamos este manual para facilitar o entendimento e o uso da Lista de Verificação Simplificada 
para Controle de Infecção por TB, com ênfase especial em ambientes onde TB, HIV e TB 
com HIV prevalecem. Estão incluídas atividades de “como proceder” que os ACSs e os 
implementadores do programa TB podem usar no planejamento e na organização de sessões 
educacionais no controle de infecção por TB em suas comunidades. Essas atividades também 
foram criadas para aumentar a conscientização e promover ações concretas para ajudar os 
ACSs, incluindo os agentes de adesão voluntária e tratamento da TB, a evitar o risco de infecção 
durante o trabalho nas comunidades em que atuam. A lista de verificação funciona como 
um lembrete das coisas que os ACSs precisam fazer nas visitas aos domicílios ou durante as 
reuniões da comunidade.

Este manual é um conjunto de módulos de treinamento participativo e de recursos que 
envolvem o controle de infecção por TB com base em processos de grupos e da aprendizagem 
de adultos em geral. Os Módulos 1 a 5 fazem a apresentação dos participantes entre si e a alguns 
conceitos básicos sobre a educação de adultos. Os Módulos 6 a 9 apresentam um conhecimento 
técnico sobre TB e sua infecciosidade, medidas de controle de infecção por TB, HIV e TB com 
HIV. Os Módulos 10 a 18 apresentam competências que os ACSs podem usar para aumentar 
a conscientização da comunidade sobre TB, implementar programas educacionais para a 
comunidade e desenvolver planos de controle de infecção por TB. Escolha os módulos de que 
necessita para atender aos seus objetivos e ao seu contexto local. Sinta-se à vontade para adaptar 
os materiais e fazê-los funcionar para você e sua situação.

Criamos este manual para ser um documento vivo. Nós o encorajamos a começar a usá-lo.  
Diga-nos o que funciona e o que poderia ser melhorado. E por gentileza, compartilhe conosco 
as suas experiências, as ferramentas e os materiais de IEC para podermos considerá-los nas 
edições revisadas. Para enviar materiais ou fornecer feedback sobre este manual, envie um 
e-mail para Stella Kirkendale através do endereço skirkendale@fhi360.org e visite o website TB 
CARE I: http://www.tbcta.org/.
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Desenvolvimento
A FHI 360 apoia os programas de controle de TB em nível nacional, fornece instrução sobre TB 
e treinamento no controle da infecção, além de envolver as comunidades na localização e no 
tratamento de casos de TB ativa. A Lista de Verificação Simplificada para Controle de Infecção 
por TB foi criada para ser usada em domicílios, comunidades e organizações. Realizamos 
um workshop de interessados (stakeholders) na Zâmbia para a obtenção de informações para 
a lista de verificação de 40 parceiros do TB CAP e outros parceiros com organizações que 
apoiam a implementação de atividades comunitárias no controle da TB e do HIV em 11 países 
da África Subsaariana. A versão final foi testada em campo com representantes de usuários 
finais em quatro locais urbanos e rurais na Zâmbia e Etiópia e modificada com base nas 
lições aprendidas. A lista de verificação final foi produzida em formato digital e amplamente 
distribuída via CDs e e-mail. 

O projeto TB CARE I de acompanhamento envolveu o desenvolvimento e a implementação 
de um currículo de treinamento de treinadores (TOT) baseado em competências e a produção 
deste manual de ajuda. Os módulos de treinamento foram desenvolvidos por membros da 
equipe do projeto principal, sendo que os workshops de TOT foram realizados com agentes de 
adesão voluntária e tratamento da TB e gerentes de programa de TB em Ndola e Kitwe, Zâmbia, 
e com agentes comunitários de saúde de extensão e agentes de saúde pública em Nakuru, 
Quênia. Um feedback dos participantes nos TOTs informou o conteúdo final do manual.

Organização
Cada seção começa com uma introdução geral sobre o tema. Os módulos de treinamento 
podem também conter notas explicativas ou notas para o facilitador, objetivos da 
aprendizagem, o tempo aproximado necessário para conclusão de cada tema, materiais 
necessários, etapas para condução da atividade, além de perguntas ou pontos de discussão, 
quando necessário. Folhetos sobre cada tema estão incluídos no Capítulo IV.
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II.   Aprendizagem de Adultos

As atividades de treinamento neste manual utilizam uma abordagem de participação do 
treinamento, centrada no aluno, com base nos seguintes princípios da aprendizagem de adultos:

n A aprendizagem é autodirigida; os alunos são os sujeitos de sua própria aprendizagem.

n Uma Avaliação das Necessidades de Aprendizagem e de Recursos (LNRA) deve ser 
realizada para informar o modelo do treinamento, se possível.

n O treinamento preenche uma necessidade (relevância) imediata e é participativo.

n A aprendizagem é experiencial e bidirecional. Os participantes e facilitadores aprendem 
uns com os outros.

n Os facilitadores garantem um ambiente seguro para a aprendizagem. 

n Os alunos aprendem por meio da praxis: ação via reflexão ou aprendizado através  
da prática.

n O trabalho em equipe e em pequenos grupos incentiva a interação, a discussão e o diálogo.

n O instrutor ensina os domínios cognitivo (ideias), afetivo (sentimentos) e psicomotor 
(ações).

n O instrutor é responsável perante os alunos. Os alunos são responsáveis perante o 
instrutor e entre si.

Como os Adultos Aprendem1

Os alunos adultos retêm:

n 20% do que ouvimos

n 40% do que vemos e ouvimos

n 80% do que fazemos

Os alunos precisam fazer algo com as novas informações para haver uma integração e retenção 
dos dados de forma eficaz. A divisão de uma ideia ou teoria (análise) e a colocação dela 
de volta ao seu lugar (síntese) para aplicá-la (aplicação) à sua própria situação permite a 
implementação e o uso da nova aprendizagem por parte dos alunos.1

1 Knowles M. The adult learner — A neglected species. (O aluno adulto — Uma espécie negligenciada). Houston, TX: Gulf 
Publishing; 1990.

“Nunca faça para os alunos o que podem fazer por eles próprios e pelos outros.”
— DePorter B, Reardon M, Singer-Nourie S. Quantum teaching (Ensino Quântico). Boston: Allyn-Bacon; 1998.
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Técnicas de Treinamento
Os módulos neste manual incluem as seguintes técnicas de treinamento:

Apresentações são atividades realizadas pelo facilitador para transmitir informações. 
As apresentações podem variar desde uma simples palestra até o envolvimento de alguns 
participantes por meio de perguntas e discussão. As apresentações dependem do treinador 
em termos de conteúdo mais do que qualquer outra técnica de treinamento.

Usos

n Apresenta os participantes a um novo tema

n Fornece uma visão geral ou uma síntese

n Transmite fatos ou estatísticas

n Dirige-se a um grupo grande (números podem variar)

Vantagens

n Aborda muitos materiais em pouco tempo

n Trabalha com grupos grandes

n Fornece contexto para técnicas de treinamento manuais ou mais práticas

n Fornece ao palestrante ou apresentador mais controle do que em outras situações  
de treinamento

Desvantagens

n Enfatiza a comunicação unidirecional

n Não é experiencial em termos de abordagem

n Requer que os participantes desempenhem um papel passivo na aprendizagem

n Requer que o palestrante tenha competências de apresentação eficazes 

n Não é apropriada se o objetivo do treinamento for a mudança de comportamento ou a 
aprendizagem de competências

n Limita a retenção dos participantes, exceto quando acompanhada de uma técnica  
mais prática
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Estudos de caso são descrições por escrito de uma situação hipotética ou cenário 
usado para fins de análise e discussão. Um estudo de caso é um relato detalhado de uma 
ocorrência real ou hipotética (ou série de eventos relacionados envolvendo um problema) 
que os participantes podem encontrar. O estudo de caso é analisado e discutido, sendo 
que o instrutor geralmente pede aos participantes para criarem um plano de ação para 
solucionar o problema. Os estudos de caso podem ajudar os membros do grupo a aprender a 
desenvolver inúmeras soluções alternativas para um problema e podem ajudar a desenvolver 
competências analíticas e competências de solução de problemas. 

Usos

n Sintetiza o material de treinamento

n Fornece uma oportunidade para discutir problemas comuns em uma situação típica

n Fornece uma oportunidade segura para desenvolver competências de solução de 
problemas

n Promove a discussão em grupo e a solução de problemas em grupo

Vantagens

n Permite que os participantes sejam relacionados à situação

n Envolve um elemento de flexibilidade

n Evita riscos pessoais com o uso de situações hipotéticas

n Envolve os participantes de uma maneira ativa

Desvantagens

n Requer muito tempo de planejamento, se o instrutor precisar escrever os estudos de caso

n Requer uma elaboração cuidadosa das perguntas de discussão

n Requer uma possível cofacilitação, de modo que cada grupo tenha um facilitador em  
sua discussão
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Trabalho em pequenos grupos envolve atividades em que os participantes compartilham 
experiências e ideias ou solucionam um problema juntos. Essas atividades expõem os 
participantes a uma variedade de pontos de vista e experiências quando trabalham juntos para 
o cumprimento da tarefa. 

Usos

n Permite que os participantes apresentem suas ideias em um pequeno grupo

n Aprimora as competências de solução de problemas

n Ajuda os participantes a aprenderem uns com os outros

n Fornece aos participantes um senso maior de responsabilidade no processo de 
aprendizagem

n Promove o trabalho em equipe

n Esclarece valores pessoais

Vantagens

n Permite que os participantes tenham um maior controle de sua aprendizagem

n Incentiva os participantes a serem menos dependentes do treinador 

n Incentiva os participantes tímidos ou menos falantes a desejarem participar

n Permite um reforço e um esclarecimento da lição por meio de discussão

n Cria a coesão do grupo

n Obtém informações dos participantes

Desvantagens

n Demora um tempo para dividir as pessoas em grupos

n Compromete o controle de qualidade quando não há um facilitador treinado em cada  
grupo pequeno
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Encenação ocorre quando vários indivíduos ou um pequeno grupo de participantes 
representam uma situação na frente do grupo. O cenário da encenação refere-se ao tema do 
treinamento e deve ter um objetivo baseado em competência. Não existem scripts; contudo,  
a situação é descrita o mais detalhadamente possível. Os participantes fazem a sua parte  
com o desenrolar da situação. A encenação é discutida em relação à situação ou ao problema 
em questão.

Usos

n Ajuda a mudar as atitudes das pessoas

n Permite que as pessoas vejam as consequências de suas ações

n Fornece exemplos de possíveis reações ou comportamentos

n Fornece um ambiente seguro para abordar problemas que os participantes podem não 
se sentir à vontade para discutir 

n Permite que os participantes examinem abordagens alternativas para diversas situações

n Explora possíveis soluções para problemas carregados de emoção 

Vantagens

n Fornece uma oportunidade para estimular novas ideias enquanto se divertem

n Envolve a atenção do grupo

n Simula uma experiência

n Fornece um modo dramático de apresentar um problema e estimular uma discussão

n Permite que os participantes pensem e ajam como outros fariam

Desvantagens

n Requer que os participantes se sintam à vontade na frente de um grupo (alguns 
participantes podem ficar constrangidos ou tímidos ou podem ter medo do ridículo)

Os módulos de treinamento neste manual também incluem aquecimentos, feedback 
seguro, exercícios de síntese e tarefas de avaliação no modelo de aprendizagem.
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O Papel do Facilitador

Definição do ambiente de aprendizagem

n Familiarizar-se com todos os materiais e atividades antes de cada sessão de treinamento, 
para se sentir à vontade com o conteúdo e o processo.

n Organizar o espaço e os materiais de um modo favorável à aprendizagem (tais como  
mesas redondas ou mesas em forma de U, com a opção de mudança do local das mesas).

n Começar no horário marcado, mas ser flexível dentro dos cronogramas estabelecidos.

n Criar uma atmosfera de segurança e confiança entre os participantes.

n Antecipar perguntas.

n Preparar respostas e exemplos para ajudar a avançar na discussão.

Comunicação não verbal

n Manter um bom contato visual.

n Reagir ao que as pessoas dizem acenando com a cabeça, sorrindo ou por meio de outros 
gestos para mostrar que você está escutando.

n Estar ciente da linguagem corporal dos participantes. Perceber a disposição do grupo e 
fazer ajustes quando necessário.

n Posicionar material visual e você onde possam ser vistos.

n Circular livremente pela sala.

Comunicação verbal

n Fazer perguntas abertas que incentivem respostas.

n Estimular os participantes a tomarem parte e a fazerem perguntas.

n Falar claramente, de forma simples e em voz alta; evitar jargões e gírias.

n Fornecer feedback imediato.

n Perguntar aos outros participantes se concordam com uma afirmação formulada  
por alguém.

n Deixar os participantes responderem às perguntas uns dos outros.

n Ter certeza de que os participantes falam mais do que você.

n Estimular o humor.

n Resumir os principais pontos após cada sessão.

Apresentação dos objetivos

n Associar um tema ao tema seguinte.
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Lista de Verificação de Treinamento para Facilitadores 

A conclusão das tarefas preliminares nessa lista de verificação para os facilitadores garantirá que os workshops prossigam 
conforme o planejado.

3 Atividades Notas

Confirmar datas do treinamento.

Confirmar local do treinamento.

Confirmar participantes do treinamento.

Arrumar hospedagem e transporte para os 
participantes (se necessário).

Confirmar outros facilitadores para o 
treinamento e os temas a serem abordados.

Organizar os intervalos para café e almoço.

Verificar se os materiais necessários estarão 
disponíveis.

Confirmar se um projetor LCD estará disponível 
durante o treinamento (se necessário).

Confirmar a disponibilidade de quadros e/ou 
flipcharts.

Fotocopiar todos os folhetos e colocá-los em 
uma pasta ou fichário.

Obter prêmios e brinquedos para jogos (tais 
como doces e limpadores de canos).

Imprimir certificados de conclusão de 
treinamento e certificados de reconhecimento.
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Objetivos n Definir os princípios básicos do trabalho como um grupo para este treinamento
n Deixar os participantes e facilitadores se apresentarem
n Começar a criar uma atmosfera onde as experiências e as vozes de todos os participantes  

sejam valorizadas

Duração 30 minutos

Materiais n Crachás de nomes
n Folha de presença
n Pastas de TOT para o primeiro dia (uma pasta para cada participante que inclui uma cópia  

da programação de treinamento de TOT (Folheto 1), um questionário em branco sobre 
TB para ser usado como um pré-teste (Folheto 3) e um formulário de Avaliação do 
Treinamento de Treinadores (Folheto 11)

n Flipchart
n Marcadores

Etapas 1. Antes das boas-vindas oficiais, distribuir os crachás de nomes. Solicitar a todos que 
escrevam seus nomes nos crachás.

2. Dar as boas-vindas a todos no treinamento e apresentar-se.
3. Circular pela sala e solicitar a todos que digam seus nomes e locais de origem.
4. Solicitar aos facilitadores e outros membros da equipe que digam seus nomes e locais de 

origem.
5. Solicitar ao grupo para ajudar a criar uma lista (brainstorming): O que gostaríamos de saber 

sobre as pessoas aqui? Escrever essa pergunta no flipchart.
6. Solicitar aos participantes que digam coisas que gostariam de saber sobre as pessoas na sala. 

Escrever as respostas no flipchart.
7. Fornecer algumas sugestões quando necessário:

n Família
n Passatempos e interesses especiais
n Coisas de que gostam e de que não gostam

III.   Módulos de treinamento

Módulo 1.   Conhecendo Melhor Você 
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Nota ao Facilitador:
Os exercícios de apresentação são importantes para o início do treinamento. Primeiro, eles permitem que 
todos do grupo possam se conhecer melhor. Alguns dos participantes podem se conhecer há muito tempo. 
Alguns podem ter sido contratados recentemente para o projeto. E outros podem nem se conhecer. O 
facilitador pode confirmar isso ao apresentar o exercício. Segundo, um exercício de apresentação ajuda os 
facilitadores a aprenderem algo sobre os participantes e estes aprendem algo sobre os facilitadores. Este 
exercício é bastante útil porque incentiva os participantes a considerarem o que gostariam de saber sobre 
cada um do grupo. Terceiro, alguns participantes podem ficar tímidos no início para falar na frente de um 
grupo ou de pessoas que não conhecem bem. As apresentações podem começar com todos em um mesmo 
nível. Esse exercício é criado para incentivar todos os membros do grupo a falarem.2

Etapas
continuação

8. (Se houver tempo disponível) Quando a sessão de brainstorming terminar, solicitar aos 
participantes que encontrem alguém que não conheçam na sala. Verificar se todos têm 
um parceiro. Solicitar à pessoa A de cada par para entrevistar a pessoa B (eles podem fazer 
anotações se quiserem). Após alguns minutos, inverter o processo e solicitar à pessoa B para 
entrevistar a pessoa A.

9. Chamar todos de volta ao grupo todo. Solicitar a cada pessoa para apresentar de forma 
rápida seu parceiro ao grupo todo usando os pontos no flipchart. Limitar as apresentações 
a um minuto por pessoa.

Discussão Perguntas opcionais a serem feitas se houver tempo disponível

n Todos acharam fácil apresentar outra pessoa e não a si mesmo?
n Como você se sentiu tentando se lembrar dos detalhes?
n As perguntas abertas incentivaram as pessoas a contar mais sobre si mesmas?
n Houve algum exemplo de mal-entendido que foi esclarecido com o uso de perguntas  

de verificação?

2 Hope A, Timmel S. Training for transformation: Book 2. (Treinamento para transformação: Livro 2). Zimbábue: Mambo Press; 1984.
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Módulo 2.   Visão Geral do Treinamento de Treinadores (TOT)

Objetivos n Apresentar os participantes aos objetivos da atividade de treinamento TOT
n Examinar a pasta e a programação de treinamento e discutir a logística

Duração 5 minutos

Materiais n Objetivos da aprendizagem TOT
n Programação de treinamento de TOT (Folheto 1)
n Pasta de TOT para o primeiro dia

Etapas 1. Verificar os objetivos da aprendizagem TOT, o que os participantes aprenderão nesse TOT  
e o que eles farão com as competências aprendidas.

2. Verificar a programação de treinamento de TOT (Folheto 1).
3. Falar sobre a logística:

n Horários de início e de término
n Intervalo para café e almoço
n Localizações de sanitários

4. Perguntas.
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Módulo 3.   Esperanças e Temores

Objetivos n Fornecer a cada participante uma chance de expressar suas expectativas e preocupações sobre 
o workshop e o controle de infecção por TB

n Fornecer ao facilitador uma chance de gerir as expectativas dos participantes ao lembrá-los  
do enfoque do workshop

Duração 15 a 30 minutos (dependendo do número de participantes)

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Cartões SNOW (“etiquetas adesivas de parede” multicoloridas)

Etapas 1. Explicar ao grupo que é sempre uma boa ideia para os facilitadores descobrir o que um grupo 
espera e com o que está preocupado, além de refletir sobre as expectativas e preocupações 
novamente no final do workshop.

2. Criar um gráfico T de Esperanças e Temores em uma folha de flipchart (ver Folheto 2). 
Fixar a lista na parede para ser vista por todos durante o treinamento. 

3. Distribuir etiquetas adesivas multicoloridas a cada participante e pedir a cada pessoa para 
escrever suas esperanças em uma cor de etiqueta e seus temores em uma cor diferente.  
Se o grupo tiver mais de 20 pessoas, limitar esse exercício a uma esperança e um temor 
por pessoa.

4. Solicitar que os participantes colem as etiquetas adesivas no gráfico de Esperanças e Temores.  
O(s) facilitador(es) pode(m) usar como modelo suas próprias esperanças e temores.

5. Solicitar a um voluntário para ler as esperanças e a um outro voluntário para ler os temores.

Feedback e discussão

1. Quando todos os participantes tiverem expresso uma esperança e um temor, você deverá fazer 
alguns comentários. Se alguma esperança estiver além do escopo do workshop, você poderá 
explicá-la agora. Você pode também tentar tranquilizar as pessoas sobre seus temores.

2. Solicitar a todos os participantes para se lembrarem de suas esperanças e de seus temores, 
para poder analisar todas as esperanças e temores juntos no final do workshop.
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Módulo 4.   Desenvolvimento de Regras Básicas do Grupo

Objetivos n Definir regras básicas para a criação de um ambiente seguro e confortável para o treinamento
n Criar um ambiente de aprendizagem positivo

Duração 10 a 20 minutos (dependendo do fato de a Etapa 3 ser incluída)

Materiais n Flipchart
n Marcadores

Etapas 1. Explicar algumas noções básicas ao grupo: Este é o momento de todos estarem juntos. 
Utilizar esse tempo da melhor forma possível; é importante que todos concordem com 
algumas regras básicas (acordos). Sugerir temas que os participantes possam desejar incluir, 
tais como começar e terminar nos horários marcados, respeitar as opiniões das outras 
pessoas, aprender a não julgar e dar a todos a oportunidade de falar.

2. Solicitar que os participantes sugiram regras básicas adicionais para o grupo. Escrever cada 
regra básica no flipchart à medida que os participantes forem falando.

3. (Opcional) Se houver tempo disponível, colocar um flipchart no meio do grupo e pedir 
aos participantes que sugiram regras básicas adicionais para ficarem no centro do 
círculo e desenharem um símbolo de sua escolha para representar a regra em questão. 
Por exemplo, a pontualidade pode ser representada pelo sol ou por um relógio; as boas 
maneiras podem ser representadas por uma carinha feliz ou uma orelha para indicar que a 
pessoa está escutando.

4. Fixar a lista na parede para poder ser vista por todos durante o treinamento. (Fixar o desenho 
na parede também, se a Etapa 3 ocorrer.)

5. Dizer ao grupo que as regras básicas serão usadas durante o treinamento e que o grupo pode 
adicionar ou mudar as regras básicas sempre que desejar durante o workshop.

6. Deixar a lista de regras básicas (e o desenho) na parede durante o workshop. Adicionar 
algum item à lista (ao desenho) e mudar a lista (e o desenho) quando necessário.
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Nota ao facilitador:
A segurança é vital para um ambiente de aprendizagem positivo. Alguns participantes podem ingressar 
no treinamento com pouca experiência ou treinamento nas áreas de coinfecção por TB, HIV ou TB e HIV 
(TB/HIV). É importante que esses participantes se sintam seguros para poder correr riscos na aprendizagem 
e contribuir com suas experiências.

As regras básicas ajudam a criar um ambiente seguro e a garantir que as tarefas sejam feitas com eficiência. 
Seguem alguns exemplos de regras básicas:

n Começar no horário marcado.
n Permitir que cada pessoa tenha um tempo para falar.
n Não interromper.
n Focalizar o tema.
n Rir bastante.
n Nenhum comentário é idiota.
n Respeitar a privacidade e as informações confidenciais compartilhadas com o grupo.
n Entrar em contato com outro participante ou facilitador se for se atrasar ou faltar algum dia.

Apesar de haver muitas regras básicas de outros treinamentos, é importante que o grupo desenvolva o que é 
importante para os participantes se sentirem seguros nesse grupo. Antes da criação das regras básicas,  
o grupo deve conhecer os objetivos e as atividades do programa de treinamento.

É importante que as regras básicas sejam claramente escritas e visivelmente apresentadas durante o 
workshop, para os participantes poderem vê-las.3

3 Vella J. Learning to listen, learning to teach (Aprendendo a escutar, aprendendo a ensinar). San Francisco: Jossey-Bass; 1989.
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Módulo 5.   Princípios da Aprendizagem de Adultos

Objetivos n Discutir sobre como os adultos aprendem
n Examinar os principais princípios da aprendizagem de adultos

Duração Uma hora

Materiais n Cartões SNOW (etiquetas adesivas de parede)
n Flipchart
n Marcadores
n Folhetos: Oito Modos de Saber (Folheto 4), Bingo sobre Estilos de Aprendizagem (Folheto 5), 

Estilos de Aprendizagem (Folheto 6)

Etapas 1. Dividir o grupo em pequenos grupos e fornecer as seguintes instruções:
a. Descrever uma boa experiência de aprendizagem que você teve na fase adulta.
b. Citar dois fatores que tornaram a experiência tão boa.
c. Escrever os fatores nos cartões SNOW com marcadores de cor escura.

2. Solicitar que os participantes escutem uma breve apresentação sobre como os adultos 
aprendem, com base no trabalho de M. Knowles. (Ver a seção intitulada “Como os Adultos 
Aprendem,” página 9.)

3. Pedir a cada grupo pequeno que escolha um dos seis fatores citados por J. Vella a ser 
trabalhado: respeito, segurança, urgência, relevância, inclusão ou envolvimento.4

4. Pedir a cada grupo pequeno que desenhe no flipchart uma Roda de Raios Solares (um 
círculo com seis raios) e escreva o fator por ele escolhido no centro. Solicitar que cada par 
responda a esta pergunta: O que é que lhe diz ou lhe mostra que o seu fator está presente 
em um evento de treinamento?

Discussão n Cada grupo apresenta sua Roda de Raios Solares de cada vez e a compartilha com o restante  
do grupo.

4 Vella J. Learning to listen, learning to teach (Aprendendo a escutar, aprendendo a ensinar). San Francisco: Jossey-Bass; 1989.
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Módulo 6.   TB — Noções Básicas

Objetivos n Identificar o que os participantes sabem e não sabem sobre TB
n Apresentar a Lista de Verificação Simplificada para Controle de Infecção por TB (doravante 

denominada Lista de Verificação Simplificada)
n Entender a base da Lista de Verificação 1, ver a lista de verificação de domicílios

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Fita
n Questionário sobre TB (Folheto 3)
n Cobrindo sua tosse (Folheto 7)
n Lista de Verificação Simplificada (páginas 5-6, Lista de Verificação 1, perguntas 1-4)

Etapas 1. Apresentar a próxima parte do workshop como sessões técnicas. Distribuir o Questionário 
sobre TB (Folheto 3) aos participantes e solicitar que respondam às perguntas assinalando 
um “x” na coluna “Verdadeiro” ou “Falso”. Eles não precisam escrever seus nomes no 
questionário. Informar que todas as perguntas serão abordadas durante o curso do 
workshop. Juntar os questionários e compilar as pontuações, para uma avaliação básica 
do conhecimento dos participantes sobre TB e HIV.

2. Colocar seis folhas de flipchart em paredes diferentes da sala. Escrever uma pergunta na parte 
superior de cada folha:
n O que é TB?
n Qual é a diferença entre infecção por TB e a doença de TB ativa?
n Quais são os fatores de risco da progressão de infecção por TB para a doença de TB?
n Quais são os sinais e sintomas da TB?
n O que sabemos sobre o tratamento da TB?
n Como o tratamento da TB pode levar à resistência a medicamentos? 
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Etapas
continuação

3. Solicitar que os participantes circulem pela sala em pares e escrevam o seguinte em  
cada folha: 
n O que eles sabem sobre o tema
n Quaisquer preocupações e temores
n Quaisquer mitos ou concepções erradas sobre o tema de que tenham ciência

4. Analisar cada folha com todo o grupo e responder a perguntas, preocupações e informações 
incorretas.

5. Apresentar a Lista de Verificação Simplificada encaminhando os participantes para a página 
4, que indica o seguinte para cada tipo de lista de verificação (domicílio, comunidade e 
organizações):
n Por que precisamos dessa lista de verificação?
n Quem utilizará essa lista de verificação?
n Quando utilizar essa lista de verificação?
n Como utilizar essa lista de verificação?

6. Explicar que abordaremos os componentes da lista de verificação dentro da estrutura dos 
módulos TOT.

Discussão Principais pontos de discussão

n A TB é uma doença transmitida pela bactéria Mycobacterium tuberculosis pelo ar (por meio 
de tosse e espirro) e que se manifesta principalmente nos pulmões. A bactéria também 
pode afetar outras partes do corpo.

n Infecção versus doença: Um terço da população global tem sido exposta à M. tuberculosis. 
Uma pessoa está infectada quando os germes da TB estão presentes no corpo humano em 
um estágio dormente ou latente. O sistema imunológico humano bloqueia a infecção 
nesse estágio e o indivíduo não apresenta sinais e sintomas da doença. Os raios X torácicos 
apresentam resultados normais e o esfregaço e as culturas de escarro apresentam resultados 
negativos. O indivíduo não está com doença infecciosa. Quando a doença de TB se 
desenvolve, a situação muda.

 Tosse crônica (uma tosse por mais de duas a três semanas) é um sintoma importante 
associado à doença de TB e não à infecção por TB (onde não existem sinais e sintomas).  
Na doença de TB, a multiplicação da bactéria da TB ocorre de forma ativa e a bactéria pode 
ser geralmente encontrada no catarro que é expelido na tosse. A busca pela bactéria da TB 
usando um microscópio é um modo comum de diagnóstico da TB dos pulmões. Contudo, 
condições que afetam o sistema imunológico (tais como desnutrição, HIV e AIDS) podem 
causar resultados falso-negativos.

n Discutir os principais fatores de risco para transmissão da TB de uma pessoa para outra: 
n Fatores do paciente: Infecciosidade (bactérias da TB estão sendo expelidas no ar via 

tosse), tratamento (período desde o início do tratamento correto e cumprimentos das 
práticas de controle da infecção), entendimento da TB, comportamento em caso de tosse 
e cumprimento das práticas de controle da infecção por TB.
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Discussão
continuação

n Fatores do receptor: Proximidade, duração e frequência da exposição; risco de infecção 
por TB; cumprimento das práticas de controle da infecção por TB; susceptibilidade  
(com base em idade, situação imunológica, condições gerais de saúde).

n Fatores institucionais: Exposição em espaços pequenos, fechados, falta de ventilação 
adequada no domicílio, membros do mesmo domicílio compartilhando o mesmo 
ambiente ou quarto de dormir. (Uma pessoa com TB que esteja tossindo em um 
ambiente pequeno sem janelas tem mais probabilidade de propagar a bactéria para 
outras pessoas do que a mesma pessoa sentada ao ar livre).

n Fatores bacterianos: Pacientes com MDR-TB podem infectar mais pessoas devido 
ao seu prolongado período de infecciosidade. Além disso, casos tratados anteriormente 
que resultaram em falha no tratamento, descuido ou recaída têm aumentado os níveis de 
MDR-TB.

n Os fatores de risco de progressão da infecção por TB para doença de TB giram sobretudo 
em torno da baixa imunidade decorrente do HIV, desnutrição, diabetes, silicose e outras 
condições imunossupressoras.

n Sinais e sintomas comuns
n Tosse persistente (geralmente por mais de 2 semanas. Uma tosse de qualquer duração  

deve ser verificada quanto à existência da TB quando uma pessoa apresenta teste positivo 
de HIV.)

n Perda de peso ou perda de apetite sem explicação aparente
n Febre
n Suores noturnos

n Tratamento
n Para a TB sensível a medicamentos, o tratamento dura de seis a oito meses: uma  

fase intensiva de dois a três meses, seguida de uma fase de continuação de quatro a 
cinco meses.

n DOTS (tratamento diretamente observado, curto prazo) é a estratégia recomendada 
para o tratamento da TB. Consulte as perguntas 1-4 da lista de verificação de domicílios 
(Lista de Verificação 1 na Lista de Verificação Simplificada).

n Redução na infecciosidade: Assim que uma pessoa com TB começa a tomar os 
medicamentos apropriados para combater a doença, sua infecciosidade (capacidade de 
passar a TB para outras pessoas por meio da tosse) diminui a cada dia que passa.

n Efeitos colaterais: Às vezes, as pessoas param de tomar os medicamentos contra TB 
porque apresentam efeitos colaterais decorrentes dos medicamentos. Muitos efeitos 
colaterais, tais como a náusea, podem ser controlados com medidas simples como  
a ingestão dos medicamentos junto com alimentos. Ocasionalmente, os efeitos colaterais 
sinalizam problemas mais graves, tais como problemas hepáticos.



Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário  Página 27

Discussão
continuação

n Os clientes geralmente relutam em dizer a um enfermeiro ou responsável pelo 
tratamento se estão tendo problemas com os medicamentos. Eles podem parar de tomar 
os medicamentos por causa da ocorrência de efeitos colaterais, mas nunca dizem a 
alguém. Eles podem estar tendo problemas para encontrar o horário certo de tomar 
os medicamentos na jornada de trabalho. Geralmente soluções simples podem ser 
encontradas.

n É importante perguntar sobre a existência de efeitos colaterais e perguntar de forma 
simples e sem nenhum tipo de julgamento se a pessoa está tomando os medicamentos.

n MDR e XDR-TB: A duração e o esquema de tratamento variam por país e podem durar 
de 18 meses a dois anos ou pode haver um tratamento intensivo de injeções diárias por 
seis meses. Quando uma pessoa para de tomar os medicamentos (descuido) ou toma os 
medicamentos por alguns dias e em outros dias não (não cumprimento das práticas de 
controle da infecção), essa é a forma perfeita para permitir que a bactéria da TB comece 
a ficar resistente aos medicamentos. Se isso ocorrer, a pessoa começará a apresentar a 
infecção novamente e ficará doente mais uma vez. (O próximo módulo de treinamento 
fornece mais informações.) As pessoas podem também ser infectadas com cepas de  
TB resistentes aos medicamentos e podem adoecer por MDR-TB quando não tomam os 
medicamentos apropriados. O não uso dos medicamentos apropriados no combate à 
MDR-TB pode levar à XDR-TB.

n Se os participantes não tiverem respostas quando solicitados a listarem as crenças e 
concepções erradas sobre TB, o facilitador poderá mencionar alguns exemplos:
n A crença de que o compartilhamento de utensílios propaga a TB é falsa.
n A crença de que máscaras cirúrgicas ou quaisquer máscaras faciais possam proteger os 

ACSs da transmissão da TB é falsa.
n A crença de que lavar as mãos com frequência evita a transmissão da TB é falsa.
n A crença de que o catarro cuspido no chão é tão infeccioso quanto as gotículas contendo 

bacilos dispersas no ar (que podem permanecer suspensas por muitas horas) é falsa.
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Módulo 7.   Infecciosidade por TB e Controle da Infecção

Objetivos n Entender a infecciosidade da TB e o risco da transmissão da TB
n Entender os três níveis de medidas de controle da infecção
n Aplicar as devidas medidas de controle de infecção por TB descritas na Lista de Verificação 

em cenários hipotéticos

Duração Três horas

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n POP 201: Controle de infecção por TB (Folheto 8)

Etapas 1. Introdução sobre a infecciosidade da TB.
2. Revisar os três níveis de controle da infecção por TB e os fatores associados à infecciosidade 

e não infecciosidade.
3. Revisar os procedimentos dos níveis de controle do POP 201.
4. Discutir sobre a política da OMS com relação à MDR-TB.
5. Conduzir sessões de intervalo para discutir estudos de casos e aplicar a lista de verificação a 

cada cenário hipotético.
6. Liderar uma discussão sobre os cenários hipotéticos.
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As medidas de controle da infecção por TB são geralmente compostas de três níveis: controles 
administrativos (gerenciais), controles ambientais e equipamento de proteção pessoal 
(proteção respiratória). Desses níveis, os controles administrativos são os primeiros e os 
mais importantes

Medidas de controle administrativo atuam como primeira linha de defesa ao reduzir a 
exposição à TB. Os controles administrativos devem ser anunciados em um controle de infecção 
por TB que inclui os procedimentos operacionais padrão (POPs) com as medidas que devem ser 
tomadas em um ambiente doméstico ou comunitário.

Esses conceitos-chave são a base para os controles administrativos:

n A importância da higiene da tosse. Os ACSs devem separar os pacientes com tosse (aqueles 
que estão com tosse há mais de duas semanas) e os pacientes com tuberculose dos outros 
pacientes, e recomendar tratamento anti-TB, se indicado.

n Investigações de contato entre contatos próximos. Os ACSs devem ser capazes de 
avaliar sintomas de membros do domicílio e da comunidade, além de consultar pacientes 
potencialmente infectados por TB assim que eles derem entrada na clínica para fazer exames.

n Educação. Os ACSs devem fornecer aos pacientes com TB e aos membros dos domicílios e 
das comunidades instruções básicas sobre a TB.

n Regimes de tratamento. Os ACSs devem instruir os pacientes com TB sobre a adesão ao 
regime de tratamento completo e sobre o teste de HIV, além de fornecer o devido apoio.

n Teste de HIV. Os ACSs devem encorajar todos os membros dos pacientes em domicílio com 
TB a fazerem o teste de HIV.

n Medidas de controle pela coleta segura de muco.

n Proteção contra infecção. As políticas devem ser implementadas para proteger os ACSs 
de adquirirem TB, incluindo o acesso à triagem de TB e testes de HIV. Se os testes revelarem 
que um ACS é HIV positivo, será necessário fornecer acesso à terapia antirretroviral (ART), 
terapia preventiva com isoniazida (IPT) e designação de um trabalho.

n Fatores associados à infecciosidade

n Tosse ou procedimento induzido por tosse

n Positividade do esfregaço

n TB pulmonar ou faríngea 

n Cavidade no pulmão

n Paciente sem cobrir a boca ao tossir

n Não receber tratamento adequado

Visão  
geral 
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n Fatores associados à não infecciosidade

n Sem tosse ou procedimento induzido por tosse

n Negatividade do esfregaço

n Boa parte da tuberculose extrapulmonar 

n Nenhuma cavidade no pulmão

n Paciente cobrindo a boca ao tossir

n Recebendo tratamento adequado há mais de 2 semanas

MDR-TB (política da OMS): É necessário reduzir a transmissão da tuberculose, especialmente 
nos domicílios em que o paciente tem MDR-TB uma vez que os outros membros do domicílio correm 
alto risco de se contaminarem e, consequentemente, desenvolverem TB. O fato de o paciente ser tratado 
como paciente ambulatorial ou como internado em uma instalação de cuidados de saúde parece ter 
pouco impacto na transmissão familiar, desde que o paciente seja tratado de forma eficaz. Pacientes 
com MDR-TB geralmente demoram mais para converter o resultado em negativo do que aqueles 
com TB suscetível a medicamentos. Isso pode prolongar o risco de transmissão no domicílio, 
especialmente se os pacientes forem tratados em casa antes de converterem a cultura de seu muco 
em negativa. A MDR-TB aumenta o risco de morbidade e mortalidade, especialmente em pessoas 
com HIV. Medidas de controle de infecção adicional devem, portanto, ser implementadas para a 
administração de pacientes com MDR-TB em casa, tais como controles ambientais e medidas de 
proteção respiratória.

As medidas de controle ambiental servem de segunda linha de defesa no controle da infecção 
por TB e incluem métodos para garantir a ventilação adequada ao maximizar a ventilação natural 
(abrir portas e janelas), usando ventilação mecânica (controlar a direção do fluxo de ar por meio 
do uso de ventiladores) ou ambos. Outras medidas de controle ambiental necessitam de recursos 
e tecnologia que não são apropriados em ambientes domésticos e, portanto, estão além do escopo 
deste folheto e da Lista de Verificação Simplificada.

Medidas de proteção respiratória (equipamento de proteção pessoal) representam 
a terceira linha de defesa no controle de infecção por TB. O uso consistente e generalizado de 
respiradores e máscaras cirúrgicas não é prático em muitos ambientes domésticos e comunitários 
devido às restrições de recursos e o risco de aumentar o estigma. Mesmo assim é importante que 
os ACSs compreendam a diferença de níveis de proteção entre usar uma máscara cirúrgica (que 
é proteção inadequada para um ACS, mas impede a disseminação de aerossóis infecciosos, se 
usados por uma pessoa infectada) e usar um respirador que deve ser testado individualmente para 
evitar vazamentos. Os ACSs devem usar respiradores ao visitar pacientes com MDR-TB em casa.

Nota: O facilitador deve enfatizar os seguintes pontos aos participantes: 
Adotar ações apropriadas para os diferentes públicos e identificar essas ações que influem de 
forma mais significativa na melhoria da conformidade no ambiente doméstico com as práticas de 
controle de infecção por TB. Comece com as medidas mais fáceis primeiro e depois inclua outras.
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Peça aos participantes para mapear cada uma das seguintes ações com as etapas apropriadas da 
Lista de Verificação Simplificada:

1. Convidar líderes e representantes comunitários para participar como promotores de 
atividades de prevenção de TB, especialmente em áreas com uma elevada carga de TB e 
MDR ou XDR-TB. 

2. Conscientizar a comunidade sobre os primeiros sinais e sintomas da TB, oferecer 
tratamento imediato até que estejam curados e estratégias de redução de risco para a casa 
(como janelas abertas, dormir longe do paciente e usar IPT para crianças e verificar se os 
membros da família são HIV positivo). 

3. Minimizar o estigma relacionado às medidas de controle da infecção por TB, como o 
uso de máscaras faciais. Servir de modelo para o bom controle da infecção por TB.

4. Desenvolver ou exibir pôsteres e outros materiais de IEC que destaquem a ventilação 
natural e higiene da tosse. 

5. Treinar os ACSs e colaboradores de adesão e tratamento da TB sobre o controle da infecção 
por TB e sobre como realizar visitas domiciliares.

6. Instruir os membros do domicílio sobre as medidas de controle da infecção por TB. 
Enfatizar sinais e sintomas da TB, adesão ao tratamento e etiqueta da tosse. 

7. Conduzir investigações de contato de todos os membros do domicílio e outros contatos 
próximos que possam ter sido expostos ao paciente. 

8. Oferecer testes de HIV e aconselhamento para todos os membros do domicílio. 

9. Oferecer tratamento preventivo, se disponível. Dar atenção especial às crianças e membros 
do domicílio que são HIV positivo.

10. Sempre que possível, usar respiradores ao visitar pacientes com MDR-TB em casa. 

11. Encorajar os membros do domicílio e a(s) pessoa(s) com TB a participar de um grupo de 
apoio facilitado, se houver.

Prática  
em Grupo



Página 32 Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário

Pedir aos participantes para considerar cada um dos seguintes cenários e planejar medidas  
de controle.

Cenário 1
Você é um ACS indo visitar um paciente com TB recentemente encaminhado. O paciente é um 
homem de 28 anos que vive com sua esposa e três filhos em uma pequena casa de um cômodo com 
duas janelas e uma porta. As janelas estão fechadas. A esposa o convida para entrar e lhe oferece 
chá. O paciente e sua esposa parecem muito magros. O paciente está tossindo, mas sua esposa não. 
Os filhos têm 2, 3 e 6 anos de idade. Eles parecem saudáveis e brincam dentro da casa.

Questões-chave

n Higiene da tosse

n Conhecimento do paciente a respeito da TB e do HIV

n Condição da esposa a respeito da TB e do HIV 

n Vulnerabilidade das crianças

n Problemas de ventilação na casa visitada pelo ACS (aconselhar a abrir a janela)

n Intervenções padrão, tais como orientação sobre saúde 

n Investigação de contato nas crianças

Cenário 2
Você é um ACS indo à igreja no domingo e observa que seu paciente com MDR-TB está sentado 
em um dos bancos da frente na igreja. Você sabe que ele ainda está infectado e teve que usar o 
transporte público para chegar à igreja. 

Questões-chave

n Confidencialidade do paciente

n Risco relativo de transmissão na igreja e no transporte público

n Aconselhamento para o paciente

n Necessidades sociais e espirituais do paciente

n Ventilação na igreja

n Materiais de IEC

n Adesão ao tratamento

Cenários
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Discussão Basear a série de medidas no nível de risco. Dar prioridade máxima a intervenções com mais 
impacto e custo mais baixo.
n Ambientes de risco baixo e médio: controles administrativos e controles ambientais 

selecionados
n Ambientes de alto risco: controles administrativos, melhor controle ambiental e proteção 

respiratória

Cenário 3
Você é um ACS supervisor localizado na instalação de cuidados de saúde local. Você está 
preocupado com relação a um ACS que tem trabalhado para você por muitos anos e sabe lidar de 
forma excelente com alguns dos pacientes mais desafiadores da comunidade. Ela parecia magra e 
pálida nos últimos meses e parece estar perdendo peso.

Questões-chave

n Condição de HIV e TB do ACS

n Aconselhamento e orientação sobre saúde

n Políticas e práticas de saúde dos funcionários, tais como acesso a atendimento médico 
(modelo clínico do pessoal), confidencialidade, esquema de compensação e segurança 
ocupacional do trabalhador

n Supervisão do ACS

n Estigma e prevenção da TB, testes de HIV ou ambos

n Medo de perder o emprego ou ser realocado 
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Módulo 8.   HIV — Noções Básicas

Objetivos n Identificar quais participantes sabem e quais não sabem a respeito da relação entre HIV e TB
n Discutir o impacto de saber que uma pessoa está com HIV

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Notas adesivas
n Cartões para a atividade alternativa ou segunda alternativa

Etapas Produção de ideias

1. Cole folhas de flipchart em diferentes paredes da sala. Escreva uma pergunta diferente no 
topo de cada folha:
n O que é HIV?
n Como o HIV é transmitido?
n Quais são os sinais e sintomas comuns do HIV?
n O que sabemos sobre os antirretrovirais (ARVs)?

2. Peça aos participantes para andarem pela sala em pares e escreverem o seguinte em cada 
folha:
n O que eles sabem sobre o tópico
n Quaisquer perguntas
n Preocupações e medos

3. Revisar cada folha e responder às perguntas, preocupações ou informações equivocadas.

Uma atividade de brainstorming alternativo pode incluir essas etapas:
1. Dividir em pares. Entregar cartões em branco para cada par. Pedir aos pares que escrevam 

suas perguntas em cada cartão ou alguma coisa que queiram saber a respeito do HIV.
2. Colar os cartões na parede. Eliminar repetições.
3. Discutir sobre cada uma das perguntas, com os participantes contribuindo com ideias. 

Ajudar a separar fatos de informações equivocadas. 
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Discussão Principais pontos de discussão

n HIV (ou vírus de imunodeficiência humana) é um vírus que enfraquece o sistema 
imunológico e causa AIDS. Infecção por HIV geralmente é composta em quatro diferentes 
estágios: infecção primária, estágio clinicamente assintomático, infecção por HIV sintomática  
e progressão do HIV para AIDS. 

n A AIDS refere-se ao estágio avançado da doença do HIV quando uma pessoa manifesta 
infecções clínicas específicas (classificação da OMS). 

n HIV é transmitido por meio de sexo desprotegido, agulhas, ou uma mãe infectada com HIV 
pode transmitir para seus filhos durante a gravidez ou a amamentação. Não é transmitido 
por meio de contato casual (beijos, abraços, compartilhar utensílios) ou por mosquitos. 

n Meios de evitar o HIV incluem:
n Usar preservativo de forma consistente e correta durante o sexo
n Obter tratamento para DSTs curáveis
n Evitar o compartilhamento de agulhas 
n Prevenção da transmissão mãe-filho (PMTCT)

n É importante que as pessoas estejam cientes de sua condição de HIV de modo que possam 
obter serviços de saúde.

n Se o teste de HIV for positivo, é importante conversar com um orientador e um médico sobre 
como se cuidar:
n Faça um tratamento preventivo com cotrimoxazol (TPC) para prevenir outras infecções 

que possam enfraquecer a saúde.
n Conheça os sintomas de outras infecções e trate-as rápida e corretamente. 
n Use um preservativo ao manter relações sexuais para não transmitir o HIV para outras 

pessoas e proteja-se de outras infecções.
n Busque os serviços PMTCT se estiver grávida.
n Submeta-se a testes de tuberculose e seja tratado imediatamente em caso de resultado 

positivo.
n Considere realizar uma IPT se não houver evidência de TB ativa.
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Módulo 9.   TB e HIV

Objetivos n Descrever a associação entre TB e HIV
n Definir a coinfecção de TB/HIV
n Explicar o impacto do HIV nos esforços de controle da tuberculose
n Explicar por que é importante que as pessoas com TB (ou pessoas suspeitas de terem TB) 

façam o teste de HIV  

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Fita crepe
n Lista de Verificação Simplificada (páginas 8 e 17: Lista de Verificação 1, perguntas 12–15;  

Lista de Verificação 3, perguntas 6–8)
n Cartões em branco e cartões de notas com declarações do tipo verdadeira ou falsa

Etapas n Preparar cartões com declarações do tipo verdadeira ou falsa. Coloque uma declaração em 
cada cartão. Crie um conjunto de cartões para cada quatro pessoas e inclua um cartão em 
branco em cada conjunto. Use as seguintes declarações numeradas:
1. TB é o mesmo que HIV. Não há nenhuma diferença.
2. TB é a principal causa de morte entre as pessoas que vivem com HIV.
3. As pessoas que vivem com HIV correm grande risco de serem infectadas por TB e, se 

infectadas, a tuberculose progride pois seus sistemas imunológicos estão debilitados.
4. Uma pessoa que vive com HIV não pode ser curada da TB.
5. Se uma pessoa tiver TB, isso significa que ela também tem HIV ou AIDS.

n Peça ao grupo para formar equipes de quatro pessoas. Dê a cada equipe um conjunto de 
cartões e um gráfico T de verdadeiro ou falso em uma folha de flipchart. 

n Peça a cada equipe para escrever uma declaração verdadeira ou falsa no cartão em branco. 
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Etapas
continuação

n Dê a “partida” e peça a cada equipe para colocar seus cartões na coluna correta no gráfico-T, 
incluindo a declaração verdadeira ou falsa adicional sobre TB/HIV que cada equipe escreve 
no cartão em branco. Peça às equipes para apresentarem e comentarem sobre as respostas.

n Discuta sobre as questões 12 a 14 na Lista de Verificação 1 e sobre as questões 6 a 8 na Lista 
de Verificação 3 com todo o grupo.

Discussão Respostas (por declaração numerada)

1. Falso. TB e HIV são uma combinação fatal. Esta combinação é chamada de TB/HIV. Cada 
doença faz com a outra progrida mais rapidamente. O HIV enfraquece o sistema imunológico 
e é maior a probabilidade de alguém com HIV positivo e também infectado com TB pegar 
TB ativa do que alguém que seja HIV negativo.

2. Verdadeiro. A TB é a principal causa de morte entre as pessoas com HIV positivo.
3. Verdadeiro. Pessoas com HIV correm maior risco de pegar TB porque seus sistemas 

imunológicos estão debilitados. TB é mais difícil de diagnosticar e progride mais rapidamente 
em pessoas que são HIV positivo.

4. Falso. A TB pode ser curada nas pessoas que vivem com HIV. A chave é começar o 
tratamento rapidamente e completar o tratamento prescrito. 

5. Falso. Se uma pessoa for infectada por TB, isso não significa que ele/ela tenha HIV ou 
AIDS. Contudo, é recomendável que eles também façam o teste de HIV. 

Principais pontos de discussão

n É importante que as pessoas com HIV sejam regularmente submetidas a testes de TB e as 
pessoas com TB saibam se são HIV positivo. 

n As pessoas identificadas como HIV positivo devem conhecer os sinais e sintomas da TB.
n Além da descoberta do caso da TB, a IPT e as intervenções adicionais são necessárias para 

neutralizar o impacto do HIV sobre a TB, tais como providenciar ART, medidas para reduzir 
a transmissão do HIV e cuidados para pessoas que vivem com HIV e AIDS.

n Alguém com HIV que foi infectada por TB tem mais probabilidade de progredir para uma 
doença ativa do que alguém que é HIV negativo. 

n Quando uma pessoa HIV positiva tem TB latente, deve ser tratada imediatamente antes de 
desenvolver a doença ativa.
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Módulo 10.   Estigma da TB e do HIV

Objetivos n Descrever as várias crenças que afetam as atitudes das pessoas em torno da TB e do HIV. 
n Identificar diferentes formas e causas do estigma da TB e do HIV na comunidade.
n Explicar como o estigma afeta o comportamento orientados para a saúde e a adesão ao 

tratamento 
n Aumentar o nível de conforto dos ACSs na implementação da Lista de Verificação Simplificada

Duração Uma hora

Materiais n Lista de Verificação Simplificada 
n Cartões

Etapas Mitos e concepções errôneas

1. Prepare conjuntos de cartões incluindo mitos ou concepções errôneas. Coloque um mito e 
uma concepção errônea em cada cartão. Crie um conjunto de cartões para cada equipe.  
Use as seguintes declarações:
n São as mulheres que transmitem TB para os homens. 
n Todas as pessoas que têm TB também têm HIV.
n A TB é causada por feitiçaria.
n Uma pessoa que vive com HIV não pode ser curada da TB.
n Pessoas com TB permanecem infectadas.
n Se o membro de uma família tiver TB, então todos os membros estão contaminados.
n TB é resultado do pecado.
n Praticar sexo com um parceiro virgem cura o HIV.
n Você pode pegar TB com uma mulher que está menstruada (ou com uma que fez ou 

sofreu um aborto natural).
2. Divida o grupo em pequenas equipes e distribua um conjunto de cartões para cada equipe. 

Peça a cada equipe que tente explicar as crenças baseadas nessas questões:
n Qual a origem dessa crença?
n Quais são as razões ou opiniões por trás desta crença?
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Etapas
continuação

3. Entregue um cartão em branco para cada participante e peça-lhes que escrevam suas 
respostas para cada pergunta: Que fatores afetam nossas crenças a respeito de doenças como 
a tuberculose? Sugira respostas, se necessário, tais como família, colegas, mensagens da 
igreja ou da mídia e níveis de confiança nos trabalhadores da saúde.

Fatores situacionais que geram o estigma5

1. Faça aos participantes as seguintes perguntas:
n Qual a situação atual na comunidade referente ao estigma relacionado à TB? HIV?
n Que formas de estigma são comuns na comunidade? Forneça exemplos de cada um: 

interno ou auto-estigma, externo, dual. 
n Quais são alguns dos fatores antecedentes?

2. Divida em pequenas equipes. Cada equipe irá explorar um diferente aspecto do estigma: 
n Diferentes formas de estigma
n Discriminação
n Causas
n Efeitos 

3. Cada equipe identificará as perguntas na Lista de Verificação Simplificada que pode envolver 
estigma e discutir quais ações são necessárias e porque são necessárias para tratar do 
estigma contra a TB e o HIV (tais como confidencialidade, políticas do local de trabalho, 
grupos de apoio da TB e educação da saúde).

Discuta as diferentes formas de estigma:

n Isolamento, insultos, culpa, julgamento
n Auto-estigma — as pessoas que vivem com TB, HIV ou ambos sentem-se culpadas
n Estigma por associação — toda a família é afetada pelo estigma
n Estigma baseado na aparência, visual ou no tipo de ocupação

Discuta sobre os diferentes efeitos do estigma:

n Sentir-se isolado, rejeitado, condenado, esquecido ou inútil
n Expulso da família, de casa, do trabalho ou de um cômodo alugado
n Abandonar a escola (resultante da pressão ou de insultos de colegas), depressão, suicídio  

e alcoolismo

Exemplos

n Segredo e silêncio em torno da TB e do HIV — dificuldade para falar sobre eles
n Negação de que a TB ou o HIV seja um problema
n Negação de serviços
n Culpar a pessoa pela doença
n Os domicílios afetados pela TB e pelo HIV são alvos de insultos, exclusão e discriminação
n Conflitos ocultos entre diferentes domicílios

5 International HIV/AIDS Alliance, Academy for Educational Development. Understanding and challenging HIV stigma: Toolkit for action. (Compreendendo 
e desafiando o estigma do HIV: Kit necessário à ação.) Washington, DC: International Center for Research on Women; 2007.
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Etapas
continuação

n Níveis elevados de medo, fatalismo e desesperança
n Falta de conhecimento e medo de infecção por meio de contato casual
n Enorme carga de trabalho nos domicílios afetados por TB e HIV
n Altos níveis de pobreza e desemprego — impacto sobre a TB e o HIV e o estigma
n Jovens mulheres em alto risco — coerção, pobreza e controle limitado sobre a sexualidade

4. As equipes voltam a se apresentar ao grupo.

Discussão Discuta as razões pelas quais as pessoas não confiam em informações factuais 
fornecidas sobre TB e HIV:

n Os educadores dão informações confusas e incompletas.
n As pessoas podem não acreditar no educador devido às próprias crenças.

Discuta sobre crenças tradicionais que levam as pessoas a desconfiar dos fatos que 
envolvem TB e HIV:

n O HIV é resultado do pecado.
n Deus está punindo você, portanto, não há cura.

Discuta o contexto dos fatores, que possam incluir:

n Associação a condições já estigmatizadas (HIV, pobreza, higiene, condições de vida)
n Falta de política antidiscriminatória
n Desaprovação social

Duração permitida: 

Discutir o que é mais estigmatizado — TB ou HIV — atualmente e antes da época do HIV.
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Módulo 11.   Confiança e Confidencialidade

Objetivos n Discutir o que queremos dizer por “confiança” e “confidencialidade”
n Aumentar a conscientização dos valores de confiança e confidencialidade
n Refletir sobre como podemos nos proteger e proteger outras pessoas quando discutirmos 

sobre informações pessoais e confidenciais
n Estabelecer confiança e confidencialidade nas visitas domiciliares a pacientes com TB

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Lista de Verificação Simplificada (páginas 5-11, Lista de Verificação 1)

Etapas 1. Pergunte ao grupo: Que palavras locais devemos usar para confiança e confidencialidade?
2. Peça ao grupo para dividir-se em equipes de quatro pessoas. (Alternativamente, faça uma 

sessão de produção de ideias com o grupo grande) Imagine que você tem algum tipo de 
problema de saúde que lhe causa algum tipo de constrangimento. Você deseja buscar 
orientação de alguém, pode ser de um parente, de um vizinho ou de um trabalhador da 
saúde. Discutam sobre o seguinte tópico: Que qualidades você procuraria na pessoa da qual 
busca orientação? 

3. Chame todos de volta para formar um círculo completo e peça-lhes para descrever os tipos de 
qualidades que foram discutidos. Diga que todos nós temos experiências delicadas na vida 
que gostaríamos de compartilhar com alguém capaz de nos tranquilizar e de nos ajudar. 
Peça ao grupo para refletir a respeito de suas próprias qualidades: Você se comporta de uma 
maneira que estimule os outros a confiar em você?

4. Peça ao grupo para refletir a respeito do compartilhamento de experiências pessoais: Quais 
são os pontos positivos de se compartilhar experiências pessoais em grupo? Explicar o 
conceito de confidencialidade compartilhada que aprendemos muito ao discutir com outras 
pessoas sobre nossas próprias experiências. Isso pode nos ajudar a entender nossas vidas, 
resolver problemas, a nos sentirmos melhor e obter forças vindas de um para o outro. 
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Etapas
continuação

5. Pergunte ao grupo: Quais são os riscos de se contar histórias pessoais? Explique que 
não podemos garantir que nenhum de nós falará com outras pessoas sobre nossas 
histórias. Se a confidencialidade for quebrada fora deste grupo, alguém pode ficar zangado 
ou magoado.

6. Peça ao grupo para refletir sobre revelação pessoal: Como podemos trabalhar no workshop 
e na comunidade de modo a aproveitar os benefícios e reduzir os riscos? Explique que 
devemos refletir cuidadosamente antes de divulgar assuntos pessoais no grupo e na 
comunidade. Podemos contar nossas histórias como se elas tivessem acontecido a outra 
pessoa (sem citar nomes) ou “a uma pessoa como nós”. Alguns de nós têm alguns dos 
problemas discutidos no grupo. Talvez tenhamos tido TB ou tenhamos HIV. Nós devemos 
sempre falar sobre os problemas de maneira cuidadosa, sem julgar ou fazer piadas.

Discussão Discuta sobre como você pode proteger a confidencialidade de uma pessoa que vive com TB, 
HIV ou ambos.6

n Discuta sobre a condição de HIV ou TB da pessoa e sobre quaisquer assuntos relacionados 
quando a pessoa estiver sozinha e à vontade.

n Lide com todos os históricos, registros e documentos do paciente de maneira confidencial. 

6 International HIV/AIDS Alliance, Academy for Educational Development. Understanding and challenging HIV stigma: Toolkit for action. (Compreendendo 
e desafiando o estigma do HIV: Kit necessário à ação.) Washington, DC: International Center for Research on Women; 2007.
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Módulo 12.   Reunindo Todos os Tópicos

Objetivos n Demonstrar habilidades de comunicação interpessoal com pacientes com TB, individualmente, 
com a família e os membros da comunidade, sobre prevenção de transmissão da TB no 
domicílio e na comunidade.

n Identificar os pontos fracos na comunicação e os meios de melhorar as habilidades de 
comunicação

n Praticar usando a Lista de Verificação Simplificada em diferentes situações ou cenários 
hipotéticos

Duração 1 hora, 30 minutos

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Lista de Verificação Simplificada

Etapas 1. Palestra (15 minutos) 
n Avalie como um paciente com TB pode transmitir TB para outros membros da família no 

domicílio e para outras pessoas na comunidade. 
n Revise os conceitos básicos da comunicação interpessoal para reduzir o risco de 

transmissão da TB no domicílio e nos ambientes comunitários (públicos-alvo, objetivos 
da comunicação, comunicação verbal e não verbal).

n Discuta sobre como aumentar a eficácia da comunicação (usando testemunhos pessoais 
e questões em aberto e de sondagem).

n Discuta sobre como um ACS consegue saber se sua comunicação funciona.
n Avalie as características de um bom ouvinte: “orelhas grandes, boca pequena.”
n Discuta sobre a estratégia de reformular e resumir o que alguém diz: Tome como ponto 

de partida o que as pessoas sabem — colete primeiro suas informações.
n Fale usando uma linguagem simples e apropriada.
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Etapas
continuação

2. Encenação (uma hora)

Divida o grupo em três equipes. Atribua um cenário para cada equipe (veja os cenários na 
página 45). As equipes deverão levar 30 minutos para planejar uma encenação de 5 a 10 minutos 
usando a lista de verificação. Após cada equipe terminar sua encenação, as outras equipes 
comentarão sobre os pontos fortes e fracos da comunicação na encenação. Depois, o facilitador 
dará os comentários finais.
3. Resumo da sessão (5 minutos)

Discussão Principais pontos de discussão

Enquanto um grupo está realizando uma encenação, os outros dois grupos observarão a 
encenação e farão os seguintes comentários: 
1. As mensagens foram claras? 
2. O ACS usou algum jargão com o público-alvo?
3. O ACS ouviu o público-alvo? 
4. O ACS permitiu que o público-alvo fizesse perguntas?
5. Foi usada uma comunicação em duas vias?
6. Você observou alguma comunicação não verbal que tenha encorajado ou desencorajado  

o público-alvo?
7. O ACS usou algum material visual para facilitar a comunicação?
8. Se você fosse o público-alvo, seu conhecimento, atitudes e comportamento seriam 

modificados pelo ACS? Por quê ou por que não?
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Cenário 1. Comunicação com um paciente que tem TB/HIV
Nana é uma mãe de 26 anos com TB/HIV que vive com dois filhos (idades 5 e 3). Seu marido 
morreu em consequência da TB e do HIV. Ela para de ir à clínica para buscar seu remédio 
diário para tuberculose porque não tem esperança no tratamento de sua tuberculose. 
Ela acha que morrerá da mesma forma como morreu seu marido, em consequência 
da coinfecção de TB/HIV. Você é um agente comunitário de saúde em uma visita à casa de 
Nana. Que perguntas da Lista de Verificação devem destacar as questões atuais? Como 
você pode se comunicar com Nana e convencê-la a concluir o tratamento da TB e também 
trazer seus dois filhos para que se submetam a uma terapia preventiva?

Questões-chave

n TB é curável apesar da coinfecção por HIV.

n A adesão ao tratamento da TB previne a transmissão da TB para os filhos e para outros 
membros do domicílio. 

n Crianças com menos de 5 anos correm maior risco de pegar infecção por TB e de 
desenvolver a doença. Seus filhos têm tossido ultimamente? A IPT pode prevenir a TB 
em crianças.

Cenário 2. A comunicação com os membros da família no domicílio
Você é um agente comunitário de saúde trabalhando em uma área com alta prevalência de 
HIV. Hoje, você visita a casa de um paciente com TB e observa que todas as janelas e portas 
estão fechadas. Por gentileza, apresente uma encenação de 5 a 10 minutos para convencer os 
membros do domicílio a abrir as janelas e encoraje-os a fazer o teste de HIV e o exame de TB. 
Que perguntas da Lista de Verificação destacam este problema?

Questões-chave

n TB é uma doença transportada pelo ar. Um paciente com TB não tratado pode 
disseminar núcleos de gotículas de TB para outros ao tossir, espirrar, falar ou cantar. 

n Abrir as janelas aumenta o volume de ar, o que dispersa os núcleos de gotículas. 

n Abrir as janelas e melhorar a ventilação do domicílio, portanto, reduz o risco de que 
outros membros do domicílio inalem os núcleos de gotículas da TB.

n O HIV pode aumentar o risco de desenvolver a doença de TB. Conheça sua condição 
de HIV.

Cenários 
para 
Encenação 
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Cenário 3. Comunicação com um grupo de residentes da comunidade
Tetto é um homem de 28 anos idade. Ele foi diagnosticado como portador de coinfecção de 
TB/HIV. Ele vive sozinho em uma pequena casa. Ele recebeu tratamento da TB durante mais 
de três meses. Ele ganhou peso corporal e parou de tossir. O programa de TB afirma que não 
há mais bactérias de TB visíveis via microscópio. Ninguém vem visitá-lo em casa, temendo 
contrair a TB. Embora exista um emprego disponível perto de sua casa e ele esteja forte o 
suficiente para trabalhar, ninguém o contrata, pois acredita que Tetto pode transmitir TB 
para outras pessoas. Tetto sente-se desencorajado e decide deixar sua comunidade em busca 
de um emprego no centro. 

Como agente comunitário de saúde, favor demonstrar uma sessão de comunicação de 10 
minutos com um grupo de pessoas da comunidade. Como você pode conscientizar e mudar 
as atitudes das pessoas em relação a Tetto? Como você poderia informar que Tetto não é  
um caso infeccioso?  
Que perguntas da Lista de Verificação correspondem aos problemas atuais?

Questões-chave

n TB é uma doença transportada pelo ar. Tocar pacientes com TB ou compartilhar 
talheres e copos com os pacientes não transmite TB.

n Os pacientes com TB (com organismos suscetíveis a medicamentos) que tomam 
estritamente medicamentos anti-TB por duas semanas se tornarão não infecciosos. 
O risco de disseminar TB via contato é bastante reduzido na medida que o paciente 
continue tomando naturalmente todos os medicamentos.
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Módulo 13.   Mapeamento de Riscos na Comunidade

Objetivos n Definir o mapeamento da comunidade (mapeamento de riscos)
n Identificar as áreas de risco elevado de transmissão da TB 
n Estabelecer intervenções no controle da infecção por TB para a comunidade

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Lista de Verificação Simplificada (páginas 12-15, Lista de Verificação 2)

Etapas 1. Explique a importância de um mapa de riscos.
2. Divida os participantes em equipes. Peça às equipes para desenhar um mapa de uma área de 

captação de água com uma carga elevada de TB para demonstrar o mapeamento dos riscos. 
3. Peça para cada equipe para fazer uma apresentação de seu mapa, enfatizando as áreas com 

risco elevado de transmissão da TB e as medidas de controle de infecção da TB que devem ser 
implementadas. Consulte a Lista de Verificação 2.

Discussão Explique a importância do mapeamento de riscos.

n Um mapa de riscos destaca áreas que precisam de atenção especial.
n O mapeamento de riscos da TB permite que locais-chave sejam identificados e intervenções 

sejam implementadas para controlar a transmissão da TB. (Exemplos de locais-chaves 
incluem instalações hospitalares onde a TB é diagnosticada e o tratamento é fornecido, bares 
locais onde as pessoas se reúnem regularmente, salas de cinema e outras áreas onde as 
pessoas se reúnem.)

n O mapeamento de riscos é uma ferramenta que pode ser usada e desenvolvida pela 
comunidade local para mostrar a distribuição de recursos da área, a unidade de serviços 
sociais e a localização dos principais centros de educação e intervenção.
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Discussão
continuação

Principais pontos de discussão

Demonstração do mapeamento de riscos

O mapeamento de riscos deve incluir uma instalação hospitalar e outros pontos estratégicos 
significativos em torno da instalação, incluindo uma área de captação de água onde haverá 
domicílios com pacientes com TB, escolas, estradas, clubes sociais ou bares e igrejas. O 
mapeamento de riscos deve ser feito com muito cuidado para não identificar um domicílio 
individualmente, o que pode contribuir para o problema do estigma.

Discuta sobre como o mapeamento de riscos pode ser usado para o controle de TB com ênfase 
na implementação de medidas de controle da infecção no nível comunitário. 



Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário  Página 49

Módulo 14.   Trabalho em Equipe

Objetivos n Demonstrar o poder de solucionar problemas em equipe
n Definir o conceito de trabalho em equipe
n Descrever comportamentos que apoiam a solução de problemas em equipe 
n Indicar pelo menos cinco benefícios do trabalho em equipe
n Descobrir pelo menos cinco desafios do trabalho em equipe

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Modelo de Quebra-Cabeças (Folheto 9)

Etapas Jogo de quebra-cabeças 

Complete essas etapas antes da sessão de treinamento:

1. Escreva as seguintes regras do exercício em um flipchart:
n Nenhum membro da equipe pode falar.
n Os membros da equipe não podem sinalizar para outros para pedir ou oferecer uma peça 

do quebra-cabeça.
n Os membros da equipe podem dar peças de seu quebra-cabeça para os outros membros  

de sua equipe.
n Os observadores verificarão se os membros estão seguindo as regras.
n Os membros da equipe têm 15 minutos para completar a tarefa.

2. Criar um conjunto de envelopes para cada equipe com base no Modelo de Quebra-Cabeças 
(Folheto 9). Corte o papel em pedaços em três formatos marcados para cada um dos cinco 
quadrados no modelo. Aleatoriamente, coloque três dos 15 pedaços de papel em um envelope 
para cada membro da equipe.
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Etapas
continuação  

Complete essas etapas antes da sessão de treinamento:

1. Divida os participantes em equipes de cinco pessoas. Atribua pelo menos um observador a 
cada equipe até que todos os participantes tenham assumido um papel.

2. Dê para cada membro da equipe um envelope com três formatos de papel. Instrua a equipe a 
formar cinco quadrados de tamanho igual. A tarefa não está completa até que cada membro  
da equipe tenha um quadrado perfeito do mesmo tamanho dos demais membros da equipe.

3. Encerre após 15 minutos. Mostre aos jogadores quem não foi capaz de completar os 
quadrados comoestabelecido.

4. Discutir o que aconteceu durante o jogo e as lições aprendidas:
n De que forma você acha que cada um de vocês ajudou ou atrapalhou o grupo a concluir  

esta tarefa? 
n Como os membros se sentiram quando alguém que estava segurando a peça-chave não 

enxergou a solução?
n Como os membros se sentiram quando alguém concluiu seu quadrado e depois cruzou 

os braços para o resto do grupo?
n Alguém quebrou as regras?
n Quais são algumas das lições aprendidas nesse jogo de acordo com sua vida e com seu 

trabalho como ACSs? 

Exercício de trabalho em equipe

1. Divida o grupo em diferentes equipes de cinco pessoas.
2. Faça uma pergunta: Quando você ouve a palavra trabalho em equipe, qual a primeira coisa 

que vem à sua mente? Peça aos participantes para escrever isso em um cartão SNOW.
3. Peça aos participantes para escrever o que não é um trabalho em equipe. 
4. Peça aos participantes para discutir isso com suas equipes e resumir suas ideias em um 

gráfico-T.

Discussão Principais pontos de discussão

Benefícios do trabalho em equipe 

n Há mais oportunidades para debate.
n Existe um apoio significativo.
n Reverencia-se a expressão “O todo é maior do que a soma de suas partes”.
n A equipe busca descobrir sua identidade.
n O processo ocorre com abertura e honestidade.
n O facilitador busca decisões de equipe.
n A equipe dá as boas-vindas aos novos membros.
n A equipe distribui a carga de trabalho.
n Melhores decisões são feitas quando os membros trabalham juntos.
n O trabalho em equipe gera uma diversidade de ideias e soluções. 
n O trabalho em equipe constrói uma comunidade no local de trabalho.
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Discussão
continuação

Desafios do trabalho em equipe

n Alguns indivíduos podem acabar fazendo a maioria do planejamento e do trabalho. 
n Assuntos decididos em reuniões de equipe não são solucionados; as tarefas delegadas aos 

indivíduos são esquecidas ou deixadas incompletas.
n Os membros da equipe chegam com atraso às reuniões e saem antes de acabar.
n Equipes são elaboradas sem levar em consideração o modo como os membros trabalharão 

juntos.
n Os membros da equipe não valorizam os relacionamentos com os outros da equipe e 

percebem que as reuniões são uma perda de tempo.
n Alguns membros da equipe se ressentem porque alguns não cumprem sua parte no trabalho 

ou porque não permitem que outros contribuam para o trabalho.
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Módulo 15.   Planejamento para Ampliação

Objetivos n Determinar grupos interessados (stakeholders) relevantes 
n Desenvolver um processo para obter comentários dos grupos interessados sobre o processo  

de implementação
n Identificar os principais interessados em promover a ampliação
n Desenvolver um plano para participar das principais redes nacionais e locais e parcerias que 

estejam envolvidas no controle da infecção por TB

Duração Duas horas

Materiais n Flipchart
n Marcadores

Etapas 1. No grupo grande, discuta sobre esperanças e expectativas de ampliação da Lista de Verificação 
Simplificada (a inovação). Liste preocupações e desafios potenciais em um flipchart.

2. Divida o grupo em pequenas equipes de quatro ou cinco participantes.
3. Peça às equipes para avaliar e discutir sobre as etapas de ação de ampliação com base nos 

tópicos da lista de discussão.

Discussão Etapas de ação a serem avaliadas (em pequenos grupos)7

1. Avaliação de escalabilidade e implicações de ampliação 

n Credibilidade — A inovação (lista de verificação) baseia-se em evidências sólidas, 
defendidas por pessoas ou instituições respeitadas ou ambos? Que componentes são centrais 
para o sucesso? Que componentes podem ser simplificados para facilitar a ampliação?

n Capacidade de observação — Os usuários em potencial da inovação enxergam os 
resultados na prática? Como isso pode ser aperfeiçoado ou comunicado de forma mais 
eficaz para os gerentes e principais interessados do programa de TB? 

7 ExpandNet. Worksheets for developing a scaling-up strategy. (Planilhas para o desenvolvimento de uma estratégia de ampliação.) Geneva: World Health 
Organization; 2010.
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Discussão
continuação

n Relevância — A relevância percebida da inovação precisa ser fortalecida? Em caso 
positivo, como? 

n Vantagem relativa — A inovação tem uma vantagem sobre práticas existentes ou sobre 
outros modelos? Como isso pode ser promovido de modo mais eficaz?

n Facilidade de implementação — Será fácil ou complicado implementar a inovação em 
novas unidades? Há importantes requisitos de recursos na ampliação da inovação?

n Compatibilidade — A inovação é compatível com práticas, instalações e valores 
estabelecidos? Que componentes podem precisar ser adaptados ao local?

n Testabilidade — A organização do usuário poderá testar a inovação sem precisar adotá-la 
integralmente? Ela pode ser introduzida gradualmente?

2. Avaliação da organização e implicações do usuário para a ampliação

n Que organizações devem adotar a inovação? Em que nível ela deve ser adotada? Que 
medidas precisam ser tomadas para tomar essas decisões?

n As organizações do usuário têm a capacidade de implementar a inovação nos termos  
a seguir?
n capacidade de treinamento
n habilidades técnicas
n liderança, gestão e supervisão
n pessoal para assumir as novas tarefas inerentes a inovação
n recursos necessários
n logística e suprimentos
n instalações físicas
n capacidade de monitoramento e avaliação

n Isso pode ser feito sem destratar a capacidade da organização do usuário para prestar 
serviços?

n A capacidade de implementação é distribuída igualmente em toda a organização do 
usuário? Ou algumas unidades ou regiões do país são mais fortes do que outras? 

n As organizações mentoras estão disponíveis para fornecer apoio às organizações que 
desejam adotar a inovação?

3. Avaliar o ambiente e as implicações da ampliação

n Quais são os diferentes ambientes que estão influenciando ou que são propensos a 
influenciar o processo de ampliação? Considere o seguinte:
n Setor de saúde
n Ministério da Saúde
n Cultura burocrática
n Necessidades e direitos das pessoas
n Definição da política e sistema político
n Normas e regulamentos, estatutos
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Discussão
continuação

n Características socioeconômicas e culturais
n Restrições financeiras
n Disponibilidade de recursos humanos
n Outros?

n Onde, em cada dimensão do ambiente, existe probabilidade de apoio à inovação? Como 
ela deve ser mobilizada?

n Onde existe probabilidade de haver oposições, obstáculos ou restrições? O que pode ser 
feito para reduzir ou evitar restrições?

4. Tipos de ampliação, abordagens de disseminação e advocacy

Incluir essas definições na discussão:
n Vertical — As inovações são institucionalizadas por meio de ações políticas, legais ou 

orçamentárias ou uma combinação dessas ações.
n Horizontal — As inovações são reproduzidas em diferentes pontos geográficos ou 

ampliadas para atuar em populações maiores e diferentes.
n Enxerto ou funcional — Testando intervenções e adicionando-as a um grupo de 

intervenções.
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Módulo 16.   Planejamento de Educação Comunitária 

Objetivos n Identificar os grupos-alvo prioritários e as atividades de controle da infecção por TB
n Desenvolver um plano de trabalho para a implementação da Lista de Verificação Simplificada  

na comunidade

Duração Uma hora

Materiais n Folhas de flipchart
n Marcadores
n Plano de Trabalho Comunitário (Folheto 10)
n Lista de Verificação Simplificada (páginas 12–15, Lista de verificação 2)

Etapas 1. Dividir o grupo em pequenas equipes. Dar a cada equipe algumas folhas de flipchart com 
os seguintes cabeçalhos:
n Análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) da situação: 

Qual é a situação atual na comunidade em relação ao controle da infecção por TB de 
base comunitária?

n Meta: Qual é o objetivo final do programa? (Aumentar as medidas de controle da infeção 
em domicílios e ambientes comunitários).

n Objetivos: Que mudanças você deseja efetuar e dentro de que período?
n Atividades: Que atividades você vai executar para alcançar essa meta?
n Quem vai executá-las: Quem é responsável por implementar essas atividades?
n Indicadores: O que poderia mostrar que tivemos êxito?
n Data de conclusão: Quais são os nossos prazos para concluir essas atividades?

2. Peça a cada equipe para pensar sobre o que precisa ser feito na comunidade para implementar 
a Lista de Verificação Simplificada. Para iniciar, apresente alguns conceitos-chave sobre os 
objetivos e a avaliação.
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Etapas
continuação

Objetivos: SMART é a sigla em inglês para as seguintes recomendações na criação de objetivos:
 Específicos (Specific) — Use uma linguagem clara com detalhes suficientes para evitar 

ambiguidades.
 Mensuráveis (Measurable) — Dê às pessoas uma meta para atingir; forneça evidências 

tangíveis de que o objetivo foi atingido. Um exemplo de um objetivo mensurável é “um 
aumento de 10% na participação”. 

 Atraentes (Attractive) — Os objetivos são definidos de forma a incentivar e influenciar as 
outras pessoas a aceitarem e concordarem com o objetivo e a se envolverem na sua realização.

 Realistas (Realistic) — Os objetivos são atingíveis e não ambiciosos demais. Eles podem 
exigir trabalho e recursos adicionais, mas podem acontecer. 

 Com prazo determinado (Time-framed) — Incluem um prazo final, pontos intermediários 
incrementais menores, se for o caso, ou ambos. Trabalhar com uma data futura determinada 
ajuda no planejamento do trabalho que precisa ser feito e quando ele deve ser feito.

Atividades: Que atividades você vai executar para alcançar essa meta? Que atividades são as 
mais importantes?

n Workshops de treinamento para os domicílios, a comunidade e os líderes 
n Reuniões da comunidade e do grupo de líderes e aumento da conscientização nas escolas
n Desenvolvimento de planos de ação para a comunidade e o grupo de líderes
n Visitas e apoio aos domicílios afetados por TB e HIV

Atividades prioritárias: Que atividades são as mais importantes?

Quem vai executá-las e o que é necessário: Quem estará envolvido na execução desta atividade? 
Que recursos serão necessários para realizar o objetivo?

Indicadores: Que coisas mostrarão que você teve êxito?
n Mais pessoas visitando umas às outras e fornecendo apoio e conforto
n Mais abertura para discutir questões sobre TB e HIV
n Maior uso de serviços de saúde
n Maior conhecimento sobre a transmissão da TB
n Mais ACSs cientes dos sinais e sintomas da TB e aplicação de medidas de controle da 

infecção por TB que possam ser implementadas nos seus ambientes de trabalho
3. Liderar uma discussão em grupo sobre os tipos de atividades educacionais que as equipes 

consideraram para suas comunidades e os indicadores que podem ser necessários. Consulte 
a seção de discussão a seguir para ver os tópicos.

4. Para encerrar, apresente o material sobre mecanismos de avaliação fornecidos na página 57.
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Discussão Principais pontos de discussão

Exemplos de atividades

n Necessidade de avaliação e análise de hiatos
n Workshops de treinamento para os agentes comunitários de saúde
n Aumento da conscientização da comunidade e dos funcionários 
n Educação participativa da comunidade sobre novos fatos relativos às questões de TB e HIV 

Exemplos de indicadores

n Mais pessoas procurando por exames de TB e aconselhamento e teste de HIV
n Mais abertura para discutir questões sobre TB/HIV
n Maior conhecimento sobre a transmissão de TB/HIV
n Diminuição da TB entre os ACSs e os membros da família

Informações adicionais sobre avaliação
Mecanismos de Avaliação — Os centros devem manter registros de cada objetivo do programa 
e das estratégias identificadas acima. A seguir são fornecidos alguns conceitos gerais sobre 
avaliação. Esses conceitos podem ser úteis quando os centros planejarem avaliar suas metas, 
objetivos e atividades. 

A avaliação do programa se divide em três tipos: processo, resultado e impacto. Cada tipo de 
avaliação tem indicadores correspondentes. Os indicadores definem os atributos do programa que 
estão sendo avaliados. Também abordam os critérios que serão usados para julgar o programa 
(como a capacidade do programa para prestar serviços, a taxa de participação e os níveis 
de satisfação dos clientes). Além disso, as fontes de evidência incluem pessoas, documentos 
ou observações que forneçam informações documentadas sobre os resultados da atividade 
educacional que está sendo avaliada.

1. A avaliação do processo avalia até que ponto o programa está operando conforme 
planejado, enfocando os insumos e resultados. Esta seção abrange os meios, as ferramentas 
e os procedimentos pelos quais os objetivos são alcançados.

 Os indicadores incluem a capacidade da equipe de implementar uma atividade, o tipo 
e a frequência da atividade, os materiais usados, o número de materiais educativos 
distribuídos e o tipo e o número das parcerias criadas.

 Exemplos: Número de listas de verificação de domicílios concluídas, número de 
sessões de treinamento organizadas sobre controle da infecção por TB em domicílios e 
ambientes comunitários, número de agentes comunitários de saúde treinados
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2. A avaliação dos resultados mede os resultados de uma intervenção.

 Os indicadores incluem o nível de conhecimento adquirido pelo público após uma 
atividade educacional e as reações ou o nível de satisfação do público após a atividade.

  Resultados são os produtos diretos das atividades do programa.

  Qualidade é a medida do sucesso do programa com base nos resultados obtidos  
 e nos processos adotados.

 Exemplo: Fazer um teste anterior e posterior com cinco grupos comunitários para 
monitorar as mudanças no entendimento da comunidade sobre os conceitos-chave de 
TB/HIV e o controle da infecção por TB. Forneceremos esses testes em três momentos 
diferentes no decorrer do ano para medir o aumento isolado do conhecimento e o 
conhecimento retido dos grupos comunitários. 

3. A avaliação do impacto mede o efeito do programa que transcende o escopo do programa. 
A avaliação do impacto enfoca os resultados de longo prazo do programa. 

 Os indicadores incluem mudanças no comportamento individual, nas normas, políticas 
ou práticas da comunidade, no status da saúde e na qualidade de vida.

 Exemplo: O aumento do apoio da comunidade aos esforços de controle da infecção 
por TB, documentados por atos independentes de apoio feitos nas comunidades. Por 
exemplo, um grupo comunitário pode decidir patrocinar eventos ou palestras sobre  
TB/HIV ou controle da infecção por TB com seus constituintes, organizar atividades 
que criem conscientização ou falar em fóruns públicos. 
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Módulo 17.   Advocacia para o Controle da Infecção por TB de Base Comunitária

Objetivos n Desenvolver uma definição comum de advocacia
n Identificar e descrever exemplos práticos de advocacia para ampliar o controle da infecção 

por TB de base comunitária
n Descrever por que é importante o advocacia para o controle da infecção por TB 

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Lista de Verificação Simplificada

Etapas 1. Escreva “Advocacia” em uma folha do flipchart.
2. Peça aos participantes para compartilharem verbos essenciais e outras palavras que vêm à 

mente quando eles pensam em advocacia. Escreva todas as respostas no flipchart.
3. Divida os participantes em pequenas equipes. Peça a cada equipe para criar uma definição 

de advocacia usando as palavras e os conceitos listados no flipchart.
4. Cada equipe apresenta a sua definição.
5. Quando todas as definições forem divulgadas, peça que os participantes considerem as 

seguintes questões:
n Quais são os temas comuns que aparecem nas diversas definições? (Ressalte os temas 

comuns no flipchart com um marcador colorido.)
n Qual é a diferença entre advocacia e os conceitos relacionados? (Essas definições podem 

ajudar a esclarecer os conceitos.)
n A prática de advocacia tem como alvo principal pessoas que tenham influência sobre  

as outras. 
n Informação, educação e comunicação (IEC) visam principalmente a conscientização  

e a mudança de comportamento
n A mobilização comunitária gera a capacidade da comunidade de identificar suas 

necessidades e agir para consegui-las.
n A formação de redes envolve especificamente a reunião e a comunicação com pessoas  

e grupos em busca de um objetivo comum.



Página 60 Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário

Etapas
continuação

6. Em pequenas equipes, obtenha uma descrição das etapas de advocacia para ampliar o controle 
da infecção por TB de base comunitária. Os exemplos podem abranger todos os níveis (local, 
nacional e internacional) e incluir vários métodos de disseminação e níveis de colaboração 
com os outros. As principais questões a serem abordadas incluem:
n Qual é o problema?
n Quem decide defender a abordagem do problema?
n Qual é o objetivo da advocacia?
n Qual é o prazo para a ação de advocacia?
n Quem é o alvo da prática de advocacia? Quais são os grupos interessados (stakeholders) 

que você precisa influenciar? (Formuladores de políticas, a mídia, gerentes de programas 
de combate à TB, fornecedores, membros da comunidade, grupos profissionais e de defesa)

n Qual é a melhor maneira de se comunicar com o grupo-alvo e os grupos interessados 
(stakeholders)?

n Que mensagem devem ser usadas?
n Como você precisa adaptar as suas mensagens?
n Quais são algumas das dificuldades em potencial?
n Como essas dificuldades podem ser superadas?
n Quais são os resultados esperados da iniciativa de advocacia?
n Quais são as fontes de assistência mais úteis?
n O que se aprende com essa iniciativa?

Discussão Principais pontos de discussão8

Exemplos de definições

Advocacia é falar, chamando a atenção da comunidade para uma questão importante e 
direcionar os responsáveis por decisões para uma solução. 

Advocacia é um processo para gerar mudanças nas políticas, leis e práticas dos indivíduos, 
grupos e instituições influentes.9

Advocacia é obter o apoio dos eleitorados chaves para influenciar as políticas e as despesas e 
gerar mudanças sociais.9

8 World Health Organization. TB IC training for managers at the national and subnational level. (Treinamento em controle de infecção por TB para gerentes 
em níveis nacional e subnacional.) Geneva: World Health Organization; 2009.

9 World Health Organization. Networking for policy change: TB/HIV advocacy training manual. (Formação de redes para mudanças nas políticas: manual de 
treinamento em defesa to tratamento de TB/HIV.) Washington, DC: World Health Organization, Constella Futures, Partenariats STOP tuberculose.
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Discussão
continuação

Exemplos de questões

n Controle da infecção por TB (sob uma perspectiva do contexto mais amplo do controle  
de infecção)

n MDR-TB (TB resistente a vários medicamentos)
n Cuidados e tratamento da TB de base comunitária (em contraposição aos baseados  

em instalações)
n TB/HIV
n Adesão o tratamento diretamente observado (DOT)
n Novos diagnósticos da TB
n Regimes de tratamento mais curtos
n Questões de estigma e de direitos humanos
n Medicamentos de segunda linha para TB

Exemplos de mensagens-chave

n O controle da infecção por TB é uma parte integrante do controle abrangente de TB.
n Pode ter um papel importante na melhoria da capacidade do controle de infecções dos 

sistemas de saúde.
n Pode contribuir para controlar as infecções transmitidas pelo ar.
n É essencial para combater a MDR-TB e a XDR-TB.

Ações possíveis

n Inclusão do controle da infecção por TB no financiamento de aplicações
n Apoio para o desenvolvimento de recursos humanos
n Promoção do fortalecimento dos sistemas de saúde como um componente essencial de 

controle da infecção por TB e vice-versa
n Financiamento de pesquisas operacionais sobre a transmissão da TB e sobre a construção  

da base de evidências para intervenções de controle da infecções por TB
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Módulo 18.   Monitoramento e Supervisão

Objetivos n Descrever os controles administrativos e por que é importante segui-los 
n Definir o papel do monitoramento e da supervisão na implementação da Lista de Verificação 

Simplificada 
n Estabelecer um sistema de apoio organizacional e avaliação dos ACSs que promovam o 

controle da infecção por TB no âmbito domiciliar, comunitário e organizacional.

Duração Uma hora

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Lista de Verificação Simplificada (páginas 16–17, Lista de verificação 3)
n POP 201 (Folheto 8)

Etapas 1. Com todo o grupo, analise os controles administrativos e discuta como eles protegem os 
profissionais da saúde. Discuta as definições de monitoramento e supervisão.

2. Divida o grupo em equipes com um gerente de TB em cada equipe.
3. Discuta os métodos atuais de monitoramento e supervisão. O que funciona bem e o que 

poderia ser melhorado?
4. Desenvolva uma lista de indicadores de desempenho para atividades de controle da infecção 

por TB usando a lista de verificação. 
5. Em cada equipe, preencha a Lista de Verificação 3 da Lista de Verificação Simplificada.
 Peça a cada equipe para apresentar um relatório a todo o grupo.  
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Discussão Principais pontos de discussão

n Controles administrativos são a primeira prioridade porque eles demonstraram ser eficazes, 
são menos dispendiosos e podem ser prontamente implementados pelos gerentes e ACSs.

n Monitoramento refere-se ao acompanhamento rotineiro e à notificação de informações 
prioritárias sobre um programa ou projeto, seus insumos e produtos desejados, resultados 
e impacto. No contexto de um programa de controle de infecção por TB, outra referência é  
a interação entre os funcionários da instalação de saúde e os ACSs para identificar desafios 
na implementação das atividades de controle da infecção por TB e para discutir soluções. O 
monitoramento é essencial para a supervisão. Os métodos de monitoramento incluem revisão 
de dados dos registros, observação dos relatórios e vigilância. 

n As reuniões de supervisão dos ACSs ocorrem regularmente para:
n  Revisar a precisão e a conclusão dos registros e relatórios (verificar os intervalos de tempo)
n  Avaliar o risco ocupacional do ACS e fazer os ajustes necessários (com base no nível  

de risco)
n Avaliar mudanças na função ou necessidade
n Fornecer apoio e ouvir as preocupações do ACS
n Discutir os casos e situações difíceis com o ACS
n Discutir o que está indo bem e deveria ser reforçado e repetido em outro lugar
n Discutir as áreas de melhorias e passos a serem tomados
n Avaliar a necessidade de educação e treinamento contínuos
n Fornecer ao pessoal equipamentos de proteção (respiradores) e um programa de testes  

de ajuste associado, quando os recursos permitirem
n Incentivar o teste de HIV e investigação de diagnóstico da TB 

n Se um ACS testa positivo para HIV, o supervisor deve adotar os seguintes passos: 
n Evitar a exposição a um caso de TB não tratado (remanejar, manter a confidencialidade).
n Garantir que o ACS esteja ciente dos sinais e sintomas de TB e que tenha acesso aos 

exames de TB quando necessário.
n Fornecer exames regulares de TB ativa.
n Recomendar a terapia antirretroviral (ART) e indicar o ACS a um fornecedor ou fornecer 

o acesso à ART. 



Página 64 Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário

Módulo 19.   Conclusão, Pós-Teste e Avaliação

Objetivos n Concluir o Questionário sobre TB pós-teste e analisar as respostas corretas
n Obter feedback verbal e por escrito do treinamento
n Fornecer a cada participante um certificado de conclusão (se aplicável)

Duração 45 minutos

Materiais n Flipchart
n Marcadores
n Folhetos: Questionário sobre TB em branco (Folheto 3), Avaliação do Treinamento de 

Treinadores (Folheto 11)
n Certificados (opcionais, dependendo dos critérios locais)
n Canetas

Etapas 1. Distribuir cópias em branco do Questionário sobre TB aos participantes e pedir que eles 
façam o teste.

2. Reunir todos os pós-testes e revisar as respostas corretas com o grupo todo.
3. Ao mesmo tempo, um cofacilitador vai somar as pontuações e colocar os resultados em um 

flipchart. Desse modo as respostas incorretas no pós-teste serão comparadas com as respostas 
incorretas do pré-teste.

4. Peça que todos os participantes preencham o formulário de avaliação TOT e forneçam o 
maior número de detalhes possível.

5. Depois de reunir os formulários de avaliação, revise a lista de esperanças e temores e verifique 
com os participantes se eles sentiram que o workshop abordou suas preocupações de forma 
adequada. (Algumas preocupações podem estar além do escopo do workshop.)

6. Peça aos participantes que compartilhem o que eles acharam mais útil no workshop.
7. Entregue a cada participante o seu certificado, se aplicável.
8. Agradeça a todos pela participação.

Discussão n Ao revisar as respostas do Questionário sobre TB, verifique se houve um entendimento 
completo, particularmente se houverem muitas questões em branco.
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Folheto 1.   Cronograma de Treinamento Sugerido para  
                         Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário

1° Dia 

8h30–9h30 

9h30–10h30 
10h30–10h45 
10h45–11h45 
11h45–12h45 
12h45–13h45 
13h45–15h45 
15h45–15h
16h–17h
17h–17h15 

Conhecendo Melhor Você
Visão Geral
Esperanças e Temores
Desenvolvimento das Regras Básicas do Grupo
Princípios do Aprendizagem de Adultos
Intervalo
TB — Noções Básicas
Infecciosidade por TB e Controle da Infecção
Almoço
Infecciosidade por TB e Controle da Infecção (continuação)
Intervalo
HIV — Noções Básicas
Conclusão e Avaliação do Dia

2° Dia 

8h30–8h45 
8h45–9h45 
9h45–10h 
10h–11h 
11h–12h
12h–13h 
13h–14h30 
14h30–15h30 
15h30–15h45 
15h45–16h45 
16h45–17h 

Resumo do Dia Anterior
TB e HIV
Intervalo
Estigma da TB e do HIV
Confiança e Confidencialidade
Almoço
Reunindo Todos os Tópicos
Mapeamento de Riscos na Comunidade
Intervalo
Trabalho em Equipe
Conclusão e Avaliação do Dia

IV.   Folhetos
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3° Dia 

8h30–8h45 
8h45–10h 
10h–10h15 
10h15–11h30 
11h30–12h30 
12h30–1h30 
1h30–2h30 
2h30–3h 
3h–3h15 
3h15–3h45 
3h45–4h30 

Resumo do Dia Anterior
Planejamento para Ampliação
Intervalo
Planejamento para Ampliação (continuação)
Planejamento da Educação Comunitária
Almoço
Advocacia para o Controle da Infecção por TB de Base Comunitária
Monitoramento e Supervisão
Intervalo
Monitoramento e Supervisão (continuação)
Conclusão, Pós-Teste e Avaliação
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O que espero conseguir neste treinamento: Meus temores antes de vir para este curso  
e meus temores atuais:

Folheto 2.   Esperanças e Temores — Amostra de Gráfico T
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Responda às questões abaixo marcando a caixa de Verdadeiro ou Falso.

Folheto 3.   Questionário sobre TB

Aspectos Gerais Verdadeiro Falso

1. A TB é uma doença infecciosa e transmitida pelo ar que em geral afeta  
os pulmões.

2. A TB está ficando mais difícil de tratar devido à maior resistência aos 
medicamentos.

3. A TB que afeta outras partes do corpo, como o cérebro, as glândulas e a 
espinha, é tão contagiosa quanto a TB nos pulmões.

4. Uma pessoa com TB pulmonar ativa pode produzir gotículas infecciosas  
contendo bacilos.

5. O catarro jogado no chão é tão infeccioso quanto as gotículas contendo bacilos  
da TB, que podem permanecer suspensas no ar por muitas horas.

6. Todas as pessoas que ficam expostas e são infectadas por TB manifestarão a 
doença da tuberculose.

7. Os sintomas mais comuns da TB incluem tosse, febre, suores noturnos e  
perda de peso.
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Transmissão de TB Verdadeiro Falso

8. As pessoas são infectadas por TB ao respirar o mesmo ar de uma pessoa com 
TB que esteja tossindo.

9. A pessoa pode pegar TB ao ficar na mesma casa com alguém que tenha TB.

10. Uma vez que a pessoa inicia o tratamento efetivo da TB, ainda poderá transmitir 
a doença por vários anos, mesmo após o tratamento completo da TB.

11. Uma pessoa com TB nos pulmões pode tossir e espalhar bacilos para os 
outros se estiverem juntos em locais lotados como cinemas ou bares.

12. Os agentes comunitários de saúde não têm risco de se infectar por TB porque 
foram vacinados com a BCG. 

Controle de Infecção por TB Verdadeiro Falso

13. Uma simples máscara ou um pano para um paciente com tosse é uma boa 
forma de reduzir a disseminação da TB.

14. Manter os pacientes com tosse e com suspeita de TB afastados dos outros 
pacientes é uma boa forma de prevenir a transmissão da TB.

15. Se você estiver tossindo ou espirrando, deve cobrir o seu nariz e a sua boca 
com as mãos, um pano ou uma máscara simples.

16. Manter as portas e janelas abertas é uma maneira importante de prevenir a 
transmissão da TB dentro de casa, da clínica e do hospital.

17. Lavar as mãos regularmente ajuda a prevenir a transmissão da TB.

18. Os agentes comunitários de saúde que trabalham com pacientes de TB devem 
estar cientes da sua própria condição quanto ao HIV. 
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TB/HIV Verdadeiro Falso

20. Não existe nenhuma relação entre TB e HIV.

21. Uma pessoa que vive com HIV não consegue se curar da TB.

22. A TB é a infecção oportunista mais comum e a principal causa de morte entre 
as pessoas que vivem com HIV.

23. As pessoas com HIV positivo têm mais probabilidade de ficarem doentes com 
TB do que as pessoas com HIV negativo. 

24. As pessoas nunca devem tomar ARVs e fazer tratamento para TB ao mesmo 
tempo.

25. Os agentes comunitários de saúde que vivem com HIV devem tentar evitar 
trabalhar com pacientes com TB ativa em ambientes fechados, como em suas casas.
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Questionário sobre TB, Respostas 

Aspectos Gerais Verdadeiro Falso

1. A TB é uma doença infecciosa e transmitida pelo ar que em geral afeta os 
pulmões.

4

2. A TB está ficando mais difícil de tratar devido à maior resistência aos 
medicamentos.

4

3. A TB que afeta outras partes do corpo, como o cérebro, as glândulas e a 
espinha, é tão contagiosa quanto a TB nos pulmões.

4

4. Uma pessoa com TB pulmonar ativa pode produzir gotículas infecciosas  
contendo bacilos.

4

5. O catarro jogado no chão é tão infeccioso quanto as gotículas contendo 
bacilos da TB, que podem permanecer suspensas no ar por muitas horas.

4

6. Todas as pessoas que ficam expostas e são infectadas por TB manifestarão a 
doença da tuberculose.

4

7. Os sintomas mais comuns da TB incluem tosse, febre, suores noturnos e  
perda de peso.

4
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Transmissão de TB Verdadeiro Falso

8. As pessoas são infectadas por TB ao respirar o mesmo ar de uma pessoa com 
TB que esteja tossindo.

4

9. A pessoa pode pegar TB ao ficar na mesma casa com alguém que tenha TB. 4

10. Uma vez que a pessoa inicia o tratamento efetivo da TB, ainda poderá transmitir 
a doença por vários anos, mesmo após o tratamento completo da TB.

4

11. Uma pessoa com TB nos pulmões pode tossir e espalhar bacilos para os outros 
se estiverem juntos em locais lotados como cinemas ou bares.

4

12. Os agentes comunitários de saúde não têm risco de se infectar por TB porque 
foram vacinados com a BCG. 

4

Controle de Infecção por TB Verdadeiro Falso

13. Uma simples máscara ou um pano para um paciente com tosse é uma boa 
forma de reduzir a disseminação da TB.

4

14. Manter os pacientes com tosse e com suspeita de TB afastados dos outros 
pacientes é uma boa forma de prevenir a transmissão da TB.

4

15. Se você estiver tossindo ou espirrando, deve cobrir o seu nariz e a sua boca 
com as mãos, um pano ou uma máscara simples.

4

16. Manter as portas e janelas abertas é uma maneira importante de prevenir a 
transmissão da TB dentro de casa, da clínica e do hospital.

4

17. Lavar as mãos regularmente ajuda a prevenir a transmissão da TB. 4

18. Os agentes comunitários de saúde que trabalham com pacientes de TB devem 
estar cientes da sua própria condição quanto ao HIV. 

4
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TB/HIV Verdadeiro Falso

20. Não existe nenhuma relação entre TB e HIV. 4

21. Uma pessoa que vive com HIV não consegue se curar da TB. 4

22. A TB é a infecção oportunista mais comum e a principal causa de morte entre 
as pessoas que vivem com HIV.

4

23. As pessoas com HIV positivo têm mais probabilidade de ficarem doentes com 
TB do que as pessoas com HIV negativo. 

4

24. As pessoas nunca devem tomar ARVs e fazer tratamento para TB ao mesmo 
tempo.

4

25. Os agentes comunitários de saúde que vivem com HIV devem tentar evitar trabalhar 
com pacientes com TB ativa em ambientes fechados, como em suas casas.

4
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Verbal-Linguístico
A inteligência das palavras, do 
idioma, tanto escrito como falado.
Ex: descrever técnicas

Verbal-Linguístico
A inteligência das palavras, do 
idioma, tanto escrito como falado.
Ex: descrever técnicas

1
Logístico-Matemático
Lida com o pensamento 
indutivo e dedutivo, números, 
padrões abstratos; científi co.
Ex: examinar resultados

Logístico-Matemático
Lida com o pensamento 
indutivo e dedutivo, números, 
padrões abstratos; científi co.

5

Visual-Espacial
Depende do sentido da visão e da 
capacidade de visualizar; possui 
habilidade para criar imagens mentais.
Ex: assistir a uma demonstração

Visual-Espacial
Depende do sentido da visão e da 
capacidade de visualizar; possui 
habilidade para criar imagens mentais.

2 Corporal-Cinestésico
Refere-se ao movimento 
físicoe à sabedoria do corpo.
Ex: tente — faça!

Corporal-Cinestésico
Refere-se ao movimento 
físicoe à sabedoria do corpo.
Ex: tente — faça!

6

Musical-Rítmico
Lida com o reconhecimento 
dos padrões tonais, sons, ritmos 
e batimentos.
Ex: uso de uma música para 
memorizar ou revisar informações

Musical-Rítmico
Lida com o reconhecimento 
dos padrões tonais, sons, ritmos 
e batimentos.

3
Intrapessoal
Refere-se à consciência da 
autorrefl exão dos estados internos da 
existência, do conhecimento próprio.
Ex: refl etir sobre o signifi cado pessoal

Intrapessoal
Refere-se à consciência da 
autorrefl exão dos estados internos da 
existência, do conhecimento próprio.

7

Interpessoal
Refere-se às relações e comunicações 
entre pessoas; bom na “leitura do 
ambiente”, o que está acontecendo.
Ex: observar os aspectos individuais e 
comuns em um grupo

Interpessoal
Refere-se às relações e comunicações 
entre pessoas; bom na “leitura do 
ambiente”, o que está acontecendo.

4
Naturalista
Profundo conhecimento e senso da 
natureza, da ordem das coisas, de 
como e por que a natureza funciona.
Ex: sair do plano mental e reconhecer o 
lado instintivo.

Naturalista
Profundo conhecimento e senso da 
natureza, da ordem das coisas, de 
como e por que a natureza funciona.

8

Fonte: Lazear D. Seven pathways of learning. (Sete caminhos do aprendizado.) Arlington Heights, Illinois: Skylight Professional Development; 1994.

Folheto 4.   Oito Modos de Saber
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Tem  uma forte 
percepção do mundo 

exterior, do que 
acontece na natureza

Gosta de quebra-
cabeças com palavras e/
ou jogos como palavras 

cruzadas

Vê coisas que os outros 
em geral não vêem, 

como padrões, cores, 
linhas ou formas

Manuseia objetos 
com habilidade, talvez 
por meio de costura, 
gravura ou escultura

Pode ouvir duas batidas 
de uma música no 
rádio e identificá-la

Habilidoso na 
linguagem, sabe o que 
dizer e como juntar as 

palavras

Parece saber quando 
está havendo um 
problema entre os 

membros da equipe 
muito antes dos outros

É bom naqueles jogos 
em que os números são 
colocados em um padrão 

e deve-se determinar  
o que está faltando

Pode escolher artigos 
de decoração, mudar 
os móveis de lugar e 

conseguir sempre um 
resultado de bom gosto

Prefere manter um 
diário, registrando 
os pensamentos e 
sentimentos mais 

profundos

Pode controlar os 
movimentos do corpo 
com facilidade, como 

dançar, pular ou andar 
de skate

Geralmente pode sentir 
os humores, pensamen-

tos e sentimentos dos  
outros; consegue  

“ler bem as pessoas”

Normalmente 
busca períodos de 

isolamento, como um 
retiro, para aumentar o 

autoconhecimento

Tem bom pensamento 
lógico, identificando as 
conexões e os padrões

Consegue ouvir e 
cantar a harmonia da 

melodia de  
outra pessoa

Reconhece facilmente 
dicas sutis da mudança 

de estações

Pense em alguém que você conheça. Selecione quais dos atributos acima descrevem essa pessoa. Não use você mesmo.  
Que estilos de aprendizados eles usam? 

Grite “Bingo!” quando conseguir marcar quatro caixas na horizontal, na vertical ou na diagonal.

B  I  N  G  O

Folheto 5.   Bingo sobre Estilos de Aprendizagem
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Alunos Visuais

Aprendem através da visão…

Esses alunos precisam ver a linguagem corporal e a expressão facial do professor para 
entender totalmente o conteúdo de uma sessão. Em geral preferem sentar na frente da sala 
para evitar obstruções visuais (como as cabeças das outras pessoas). Podem pensar em 
imagens e aprendem melhor com exibições visuais, como livros ilustrados com diagramas, 
transparências, vídeos, flipcharts e folhetos. Durante uma palestra ou discussão em classe, os 
alunos visuais geralmente preferem fazer anotações detalhadas para absorver as informações. 
Eles se lembram das pessoas de vista e não esquecemas feições.

Alunos Auditivos

Aprendem através da audição…

Eles aprendem melhor por meio de palestras verbais, discussões, conversando sobre as 
coisas e ouvindo o que os outros têm a dizer. Os alunos auditivos interpretam os significados 
subjacentes do discurso por meio do tom da voz, do passo, da velocidade e outras nuances. 
As informações escritas podem não significar muito até que seja ouvida. Esses alunos 
geralmente têm bons resultados quando lêem o texto em voz alta ou usam um gravador.

Alunos Cinestésicos

Aprendem por meio de atividades físicas e do envolvimento direto…

As pessoas cinestésicas aprendem melhor com uma abordagem prática, explorando 
ativamente o mundo físico ao seu redor. Podem achar difícil ficar sentadas por longos 
períodos e podem ficar distraídos pela sua necessidade de atividades e exploração.

Folheto 6.   Estilos de Aprendizagem



Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário  Página 77

Folheto 7.   Cobrindo sua Tosse

Cubra a boca e o 
nariz com um lenço 

quando tossir

 

Coloque o seu lenço 
usado no lixo

Lave suas mãos com 
sabão e água quente 

por 20 segundos

Deixe de espalhar os micróbios que fazem você e os outros doentes!

Cubra sua tosse

Ou 
Tosse ou espirre na 
parte superior de 
sua manga, não nas 
suas mãos

Alguem pode pedir 
que você use uma 
máscara cirúrgica 
para proteger outras 
pessoas

Lave as mãos 
depois de tossir 
ou espirrar

Ou use um 
limpador de mãos  
à base de álcool
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I. Conceitos-chave

n O agente comunitário de saúde (ACS) tem uma oportunidade única de ajudar a 
prevenir a disseminação da TB ensinando e monitorando a implementação adequada 
das medidas de controle de infecção praticadas nas casas durante as visitas.

n A meta de controle de infecção por TB é minimizar o risco de transmissão da TB por 
meio da detecção precoce de pacientes com TB, isolando-os imediatamente e tratando as 
pessoas com a doença rapidamente para prevenir a disseminação da TB para os outros.

n Implementar o controle da infecção por TB juntamente com precauções padronizadas 
ou universais.

n Qualquer paciente com TB pulmonar (PTB) é considerado infeccioso durante as 
primeiras duas semanas de tratamento; os pacientes com PTB podem disseminar a 
TB para outras pessoas por meio da transmissão pelo ar.

n Os profissionais de saúde infectados com HIV têm um risco maior de infecção por  
TB e de contrair a doença ativa devido a frequentes exposições a pessoas com suspeita 
de TB e com a doença da tuberculose não diagnosticada.

n Um paciente com TB é considerado não infeccioso depois de
n ter 2–3 resultados negativos do esfregaço da expectoração em dois dias diferentes
n completar pelo menos duas semanas de terapia contra TB
n concluir uma avaliação de diagnóstico ou o curso completo do tratamento da TB

n A referência a “TB” neste e em outros POPs refere-se à disseminação de 
Tuberculose microbacteriana ou do bacilo da TB, que as medidas recomendadas de 
controle da infecção por TB pretendemprevenir.

II. Pessoal-chave

n Agentes comunitários de saúde (ACSs)
n Enfermeiros
n Pacientes
n Membros da família
n Pessoal administrativo

III. Materiais

n Lenços de papel
n Retalhos de pano descartáveis
n Recipiente com tampa
n Máscaras faciais (se disponível)

Folheto 8.   POP 201: Controle da Infecção por TB



Controle de Infecção por TB no Nível Comunitário Página 79

IV. Procedimentos

A. Medidas de controle gerenciais para a equipe administrativa e todos os ACSs
1. Criar uma comissão de controle de infecção por TB.
2. Identificar uma pessoa especialista no controle da infecção por TB para liderar a 

comissão no local de base comunitária.
3. Realizar uma avaliação de riscos para identificar o risco de transmissão da TB para 

as pessoas soropositivas do local.
4. Desenvolver um plano de implementação para controle de infecção por TB 

com base nas conclusões da avaliação de riscos. Incluir a gerência e o pessoal da 
clínica na criação do plano de controle da infecção.

5. Monitorar o plano de implementação do controle da infecção por TB.
6. O membro principal da equipe de controle da infecção por TB deverá supervisionar 

regularmente e monitorar o plano de controle da infecção; a comissão de 
coordenação de controle da infecção por TB deverá se reunir anualmente para 
avaliar o plano.

7. Incluir a participação da sociedade civil, campanhas de mudanças comportamentais 
e o reforço de uma mensagem positiva para os profissionais da saúde, pacientes e 
visitantes.

8. Programar o treinamento anual de todos os funcionários sobre TB, o controle 
de infecção por TB e o plano de implementação do controle de infecção por TB 
clínica.

B. Medidas de controle administrativas para a equipe administrativa e todos os ACSs
1. Oferecer um mecanismo rápido de referência de exames para os membros do 

domicílio e outros contatos próximos.
2. Incentivar a higiene adequada da tosse.

a. Conversar com os membros do domicílio e as pessoas diagnosticadas com 
doença de TB ativa sobre o cumprimento da etiqueta adequada para a tosse.

b. Pedir para que cubram a boca quando tossirem ou espirrarem e lavarem 
sempre as mãos.

c. Fornecer lenços de papel ou panos descartáveis e instruir os pacientes a 
cobrirem a boca e o nariz quando tossirem ou espirrarem.

3. Pedir aos pacientes infectados com MDR-TB para usarem máscaras faciais em 
contato com pessoas suscetíveis.

4. Incentivar práticas comuns de higiene.
a. Pedir ao paciente para não limpar a garganta e depois cuspir no chão. 
b. Pedir para que o paciente cuspa o catarro em um lenço de papel, pano, 

recipiente com tampa ou no vaso sanitário para descartá-lo.
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5. Se possível, incentive o paciente de TB a dormir em uma área separada do resto 
da família, principalmente durante as primeiras semanas do tratamento da TB 
enquanto a tosse estiver presente.

6. Fazer exames de TB nos ACSs. Periodicamente fazer exames em casos de tosse que 
dure mais de duas semanas, perda de peso inexplicável, suores noturnos e febre.

7. Em ambientes com alta incidência de HIV, oferecer testes de HIV a todos os ACSs.
a. Oferecer aos funcionários aconselhamento/testes de HIV voluntários e 

confidenciais.
b. Em caso de resultado positivo, encaminhar para avaliação e acesso preferencial a 

ART e IPT.
8. Oferecer aos ACSs infectados pelo HIV ambientes alternativos de baixo risco. Se 

possível, não designe os ACSs infectados pelo HIV para trabalhar em ambientes 
com alta predominância da TB.

C. Nível ambiental de controles — Medidas de controle ambiental combinadas com 
práticas clínicas reduzem ainda mais a transmissão da TB
1. Incentivar a ventilação (natural ou mecânica) no ambiente comunitário e 

domiciliar.
a. Ventilação natural: manter as portas e janelas abertas o máximo possível.
b. Ventilação mecânica: pode-se usar um ventilador para aumentar a circulação 

do ar.

D. Medidas de controle respiratórias para os ACSs e os membros em domicílio dos 
pacientes de MDR-TB com alto risco: usar um respirador ao prestar cuidados a um 
paciente de MDR-TB.

Fonte: Family Health International. Collaborative TB/HIV services: standard operating procedures for implementation of TB 
activities at HIV/AIDS service delivery sites. (Serviços colaborativos de TB/HIV: procedimentos operacionais padrão para a 
implementação de atividades de TB em centros de prestação de serviços de HIV/AIDS.) Research Triangle Park, NC: Family 
Health International; 2009.
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Folheto 9.   Modelo de Quebra-Cabeças
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Meta Objetivo Atividades Quem vai  
executá-las?

Indicadores  
de sucesso

Data de  
conclusão

Aumentar as 
medidas de 
controle de 
infeção em 
domicílios 
e ambientes 
comunitários

Folheto 10.   Plano de Trabalho Comunitário: Planilha de Objetivos e Atividades
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Folheto 11.   Avaliação do Treinamento de Treinadores

Coloque um “x” na caixa que representa o grau em que você concorda ou discorda das afirmações a 
seguir:

Concordo 
plenamente

Concordo Não concordo 
nem discordo

Discordo Discordo 
plenamente

O assunto foi abordado 
adequadamente.

O conteúdo estava de acordo  
com meus conhecimentos  
e minha experiência.

Os folhetos eram relevantes.

Os participantes foram  
incentivados a participar de forma 
ativa durante o workshop.

O workshop atendeu aos meus  
objetivos individuais.

O tempo destinado às atividades  
foi suficiente.

As salas de treinamento atenderam  
às necessidades do grupo.

Os horários de almoço e os 
intervalos foram adequados.

A organização do curso foi boa.
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1.  Que tópico ou assunto recebeu tempo a mais ou a menos?

2.  O que você mais gostou no workshop?

3.  O que você menos gostou no workshop?
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4.  Quais são as suas sugestões para melhorar o workshop?

5.  Qual é a sua avaliação geral do workshop? (Faça um círculo na sua resposta abaixo.)

                    Ruim                    Razoável                    Bom                    Excelente
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