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No Brasil, estima-se que ocorram 129.000 casos de tuberculose por ano, dos quais são 
notificados cerca de 90.000. Em 1998, o coeficiente de mortalidade foi de 3,5 por 
100.000 habitantes. Porém esses números, não representam a real situação do País, pois 
parte dos doentes não são diagnosticados, nem registrados oficialmente. Esta pesquisa 
teve como objetivo, avaliar o caso de um portador de tuberculose que estava fora da 
área de cobertura de um Programa de Saúde da Família (PSF) de Juazeiro do Norte – 
CE, e mesmo assim, foi atendido por uma questão social. Este estudo é qualitativo, do 
tipo exploratório e descritivo, foi realizado em fevereiro de 2009, respeitando os 
princípios bioéticos da Resolução 1996/96, mediante a assinatura de termo de 
consentimento pelo enfermeiro do PSF. O paciente tinha se internado em um hospital da 
cidade com diagnóstico de pneumonia, mas devido à cronicidade da tosse, perceberam, 
tardiamente, que o mesmo estava errado. O paciente tinha tuberculose e de acordo com 
o PSF, a sua casa encontrava-se muito próxima do posto, apesar de não fazer parte 
daquela cobertura, o fato é que o paciente tinha há pouco tempo se mudado para ali e, 
ainda, não havia se cadastrado no referido programa. O PSF abraçou a causa, devido 
uma questão de valores e princípios que o próprio SUS traz em sua lei. Era uma jovem 
com idade entre 20 e 29 anos, tinha nascido em condições complicadas, pois sofrera 
hipóxia cerebral que resultou em deficiência física e epilepsia. Era de família bastante 
humilde, não andava, estava debilitada por conta da tuberculose, pesava menos que 25 
quilos (caquética), com sudorese noturna e tosse a mais de um mês. Tinha náuseas e 
vômitos (efeitos colaterais). As limitações citadas, a impossibilitava de se deslocar a um 
centro de especificidades, devido, também, o mesmo encontrar-se bem distante de sua 
residência. O ocorrido não foi registrado pelo PSF, mas a paciente evoluiu à cura e sua 
situação foi regularizada. 
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