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RESUMO – Introdução: O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total 
de casos de tuberculose no mundo. As metas internacionais estabelecidas pela Organização Mundial 
de Saúde e pactuadas pelo governo brasileiro são de descobrir 70% dos casos de tuberculose 
estimados e curá-los em 85%. Atualmente o município de Ponta Grossa - PR possui em tratamento 
61 pacientes na faixa etária entre 20 e 50 anos. Objetivo: Capacitar as Agentes Comunitárias de 
Saúde (ACS) da Unidade Saúde da Família Horácio Droppa na busca de sintomáticos respiratórios 
da tuberculose. Metodologia: O presente estudo é resultante da atividade realizada no dia 20 de 
março de 2013, por meio do Projeto de Extensão do PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - 
"Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta Grossa com foco na gestão da clínica 
ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de vida", onde foi abordado à temática 
“tuberculose” sobre sintomas, diagnóstico, tratamento e medidas de prevenção.  Salientou- se que a 
meta do município é realizar busca de 1% dos sintomáticos respiratórios da área de cobertura de 
cada Unidade de Saúde, solicitar a estes pacientes amostras de escarro, encaminhá-los ao Serviço 
de Assistência Especializada e reforçar que estes pacientes diagnosticados e medicados serão 
acompanhados sob a responsabilidade da Unidade para realizar o Tratamento Diretamente 
Observado. Resultados: Sensibilização e corresponsabilização das ACS em realizar a busca e 
prevenção da tuberculose. Conclusões: Dada a relevância e visando reduzir as fontes de infecção, 
conclui-se que a partir das visitas domiciliares realizadas pelas ACS`s é possível identificar indivíduos 
sintomáticos respiratórios (tosse há mais de 15 dias juntamente com outros sintomas específicos da 
doença), coletar amostra para diagnosticar e submeter estes portadores a tratamento adequado, 
reduzindo o número de casos e de mortalidade por tuberculose. 
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