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INTRODUÇÃO 
 

O CEDAPS - Centro de Promoção da Saúde é uma organização não-

governamental, criada em 1993, que atua por meio da cooperação técnica com 

organizações populares e técnicos/representantes de organizações governamentais, 

integrando o movimento social de Tuberculose e Aids no Brasil através da participação 

em Fóruns Estaduais e demais instâncias de representação e articulação do movimento 

social de saúde no Brasil.  

Desde 2005 o CEDAPS fomenta a Rede de Comunidades Saudáveis no Rio de 

Janeiro e apoia iniciativas locais com princípios e atuações complementares na Bahia e 

em outros estados brasileiros. Constituem-se integradas em redes uma média de 130 

associações comunitárias de base sediadas em favelas e periferias de centros urbanos 

brasileiros.  

O projeto Comunidades SEM Tuberculose (Convenio 798544/2013/Programa 

Nacional de Tuberculose- Ministerio da Saúde)  tem como objetivo desenvolver ações 

voltadas para o controle da Tuberculose, prevenção de epidemias associadas com o 

HIV/AIDS além de ações de promoção da saúde nas comunidades incidindo sobre 

fatores e riscos socioambientais. 

Como método de trabalho concentramos esforços no desenvolvimento de 

capacidades do movimento social brasileiro a partir de oficinas de capacitação, apoio a 

encontros e reuniões intersetoriais e desenvolvimento de pesquisa aplicada sobre 

associação moradia e controle da tuberculose, além de mapeamento e disseminação de 

boas práticas. Os resultados esperados referem o fortalecimento do movimento social 

organizado com ênfase em iniciativas comunitárias (favelas, periferias, quilombos) de 

prevenção, controle e promoção da saúde em estados brasileiros.  

O material a seguir apresenta o estudo de caso baseado em pesquisa 

participativa (mapeamento e consultas) sobre ambiente, moradia e promoção da saúde 

no Morro do Borel, situado na Zona Norte do Rio de Janeiro. O estudo envolveu ativistas 

e moradores na elaboração e construção de soluções conjuntas visando a redução de 

riscos socioambientais e a construção de abordagens mais protetoras em relação ao 

ambiente e as moradias. 
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA TUBERCULOSE 
 

Conforme o boletim epidemiológico de 2016 1 em 1993, a tuberculose passou a 

ser reconhecida como uma emergência global, pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), sendo inserida nas políticas de saúde internacionais, como as do ano 2000, 

quando foi definida a meta de reduzir e parar o coeficiente de incidência da doença a 

partir de 1990 até 2015. Essa meta foi contemplada nos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) da Organização das Nações Unidas (ONU).  

Em 2006 a OMS divulgou a Estratégia Stop TB, onde reduziu em 50%, até 2015, 

os coeficientes de prevalência e de mortalidade em relação a 1990. Com o passar dos 

anos e o desenvolvimento das estratégias, o panorama mundial da tuberculose 

melhorou, o diagnóstico e tratamento salvaram 43 milhões de vidas no mundo de 2000 

a 2014.  

Estima-se que um terço da população mundial esteja infectada com o bacilo 

causador da doença e que em 2013 ocorreram 9 milhões de casos novos e 1 milhão de 

óbitos. Em 2015 a OMS estabeleceu metas desafiadoras para os países, definindo 

estratégias como “Um mundo livre da tuberculose: zero mortes, adoecimento e 

sofrimento causados pela doença”. Para o alcance desse compromisso em alusão ao Dia 

Mundial de Luta Contra a Tuberculose – 2015, a Stop TB Partnership lançou o tema 

“Alcançando os 3 milhões de casos não detectados: rastrear, tratar e curar a todos”. A 

mobilização visa marcar o compromisso político e social em busca da eliminação da 

tuberculose como um problema de Saúde Pública. (Boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde 20152) 

 Em 2014, o Brasil registrou 4.374 óbitos em que a tuberculose aparece 

como causa básica, os maiores coeficientes, nesse mesmo ano, foram 

observados no Rio de Janeiro (5,1/100 mil hab. e mais outras três 

capitais). 

                                                           
1 http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/24/2016-009-Tuberculose-001.pdf 
2  http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/25/Boletim-tuberculose-2015.pdf 
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 No ano de 2015, a prevalência estimada de tuberculose foi 42% menor 

do que em 1990, apesar disso, a doença ainda se configura como uma 

emergência global. Estima-se que, em 2014, 9,6 milhões de pessoas 

adoeceram com tuberculose, das quais 12% eram HIV-positivo. Houve 

ainda a morte de 1,5 milhão de pessoas, sendo que 1,1 milhão eram HIV-

negativo.  

 O Brasil ocupa a 18ª posição em carga de tuberculose, representando 

0,9% dos casos estimados no mundo e 33% dos estimados para as 

Américas. 

 Os coeficientes de mortalidade e de incidência foram reduzidos em 38,9% 

(3,6 para 2,2/100 mil hab.) e 34,1% (51,8 para 34,1/100 mil hab.), 

respectivamente, de 1990 até 2014.  Foram registrados, entre 2005 e 

2014, uma média de 70 mil casos novos e 4.400 mortes por tuberculose, 

por ano, e entre 2012 e 2015, 840 casos novos de tuberculose droga 

resistente, que são os casos que apresentam qualquer tipo de resistência 

aos fármacos utilizados no tratamento. (Boletim epidemiológico 2016). 

 

Em 2015 nas capitais brasileiras, foram notificados 23.161 casos novos de 

tuberculose, o que corresponde a 36,6% do total do país. Algumas capitais se 

destacaram, uma delas o Rio de Janeiro que foi de 66,8/100 mil habitantes, onde 

apresentarem coeficientes de incidência que excederam o valor nacional (30,9/100 mil 

hab.) em mais de 100%. 

O resultado do indicador “cura de casos novos de tuberculose pulmonar com 

confirmação laboratorial” para o país foi de 74,2%, com destaque para Acre, Amapá, 

Paraná, Roraima, São Paulo e Tocantins, que, por sua vez, alcançaram valores acima de 

80%. Por outro lado, a proporção de abandono de tratamento de tuberculose no Brasil 

ainda é alta (11,0%). (Boletim epidemiológico 2016) 
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HISTÓRIA DO BOREL 
 

A Comunidade do Borel é localizada no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, a ocupação teve início em 1921, centenário da Independência do Brasil, quando 

ocorreu a remoção dos Morros do Castelo e de Santo Antônio.  

Vim do Espírito Santo com sete anos de idade e cheguei aqui 

no Borel em 21 de outubro de 1938 [...]. Nós passávamos muita 

dificuldade lá e meu pai resolveu vir para o Rio de Janeiro. Mas quando 

nós chegamos aqui tivemos uma surpresa. Viemos para o meio do 

mato. Isso aqui era tudo mato, não tinha nem caminho para se andar. 

Peguei isso aqui com apenas três moradias, três barracos [...]. Meu pai 

alugou um. Tinha um que era uma chácara de bananas, quem tomava 

conta era a d. Maria Portuguesa. E depois tinha um outro embaixo, 

família do Nilzo. Mas depois nós começamos a ser perseguidos. Toda 

semana vinha a polícia para tirar a gente daqui [...]. Vimos lutando e 

conseguimos isso aqui, com muita força e muito esforço. José 

Calegario Antigo morador do Morro do Borel.3 

 

Em 31 de dezembro de 1931, foi fundada a terceira Escola de Samba do Rio de 

Janeiro o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca - GRES4, no Morro do 

Borel. Antes da organização formal a escola era mantida informalmente na Comunidade 

da Casa Branca.  

 

 

 

 

 

 

http://maps.mootiro.org/community/15 

 

                                                           
3 HISTÓRIAS DE FAVELAS DA GRANDE TIJUCA CONTADAS POR QUEM FAZ PARTE DELAS - 
http://www.ibase.br/userimages/liv_ibase_memo_01n.pdf 
4 http://unidosdatijuca.com.br/pt/a-unidos-da-tijuca/historia/historico/ 
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O nome do morro deriva de "Irmãos Borel", dois irmãos franceses, cujo nome da 

família é Boreu Meuron que tinham uma fábrica de cigarros no local, praticamente em 

frente à fábrica de cigarros Souza Cruz (hoje Reynolds) a qual comprou a fábrica dos 

irmãos franceses, fábrica essa, onde muitos moradores trabalhavam. 

“Nos anos 50 teve lutas históricas desta comunidade contra a 

remoção. Além da união dos moradores para impediram a remoção, a 

comunidade contou com o apoio de pessoas como o adv. Dr. 

Magarinos Torres.” (Jocum Borel, 2016) 

“A história dessa comunidade foi narrada no livro “As Lutas do 

Povo do Borel”. O autor Manoel Gomes é morador e líder local, que 

desempenhou um papel ativo na resistência às tentativas de remoção 

do morro. Tal livro prefaciado pelo então, senador Luis Carlos Prestes, 

do partido comunista, virou uma referência para estudiosos e 

moradores local (IBASE 2006). De fato, essas lutas ficaram registradas na 

memória dos moradores do Borel, que se organizaram para resistir as 

políticas de remoção de favelas iniciadas no Rio de Janeiro, a partir dos 

anos 1950, pelos governos Carlos Lacerda e outros. Em 1954, o território 

do Borel foi vendido para imobiliária Borel-Meuron, mas esta empresa 

não conseguiu efetivar a saída dos moradores. Como relatam Gonçalves 

& Amoroso (2011).” (Jocum Borel, 2016) 

 

 

Na década de 50 o autor do livro “As Lutas do povo do Borel”, esteve presente 

no primeiro movimento de organização de favela da cidade. O Borel foi a primeira 

comunidade a criar uma associação de moradores, revelando uma antiga tradição de 

luta e associativismo. A União dos Trabalhadores Favelados - UTF foi criada em 1952 e, 

por meio dela, moradores e moradoras da comunidade conquistaram o direito de 

permanecer no espaço que ocupavam, posteriormente se constituíram na União de 

Moradores do Morro do Borel - UMB e em 2002 passa para Associação Comunitária dos 

Moradores do Morro do Borel - ACMAB. 

“Eu vim para cá criança, construí família, tive filhos e netos. 
Vou contar a história do Borel para os meus filhos, para eles contarem 
para os meus netos e eles contarem para os bisnetos. Então a história 
do Borel vai continuar. ” Marinho Lira Morador do Morro do Borel 
(História de Favelas de Grande Tijuca contadas por quem faz parte 
delas) 
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Em 1975 a política de remoção foi perdendo o espaço e as favelas aos poucos 

foram sendo parcialmente urbanizadas, concretizando assim a capacidade de 

resistência dos moradores do Borel. Na década de 80 mudaram o padrão de urbanização 

no espaço da favela e também a maneira de fazer política. 5 Na mesma década o Borel 

ficou conhecido internacionalmente por ser uma favela mais perigosa da cidade. 

Durante a década de 90 os moradores viveram muitos conflitos, com as disputas 

de comando, divisões de facções dos morros vizinhos e as constantes discriminatórias 

repressões policiais. Em 1994 aconteceu uma grande operação chamada “Operação 

Rio”, em várias favelas cariocas, atendendo as reclamações da população que se sentia 

amedrontada pela criminalização e violência.  

Dados do Rio+Social 6 indicam que em 2015 a população estimada pelo IBGE é de 

7.547 habitantes, distribuídos em 2,165 domicílios. 

 

 

  

                                                           
5 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11864/11864_4.PDF 
6 http://www.riomaissocial.org/wp-content/uploads/2014/09/1-Panorama-dos-Territ%C3%B3rios-UPP-
Borel.pdf 

Localização: O Morro do Borel está localizada na região administrativa VII Tijuca. 

Acesso: O acesso ao Morro do Borel se dá via a Rua Conde de Bonfim. A estação de metrô Saens Peña 

possui um ônibus integração (603) que custa R$2,50 e passa por toda a Rua São Miguel, principal via 

de acesso a Comunidade e para subir o morro existem moto taxis há um preço de R$ 3,00. (2015) 
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ESTUDO PARTICIPATIVO 
 

O Estudo de Caso realizado no Morro do Borel foi baseado em uma consulta 

participativa e o mapeamento georreferenciado digital tem como característica a 

contribuição de diversos atores em todas as etapas do projeto. Sendo construída e 

realizada a muitas mãos, de modo que, ativistas, moradores e profissionais de saúde do 

território contribuíram com a concepção do foco principal da consulta, dos instrumentos 

e da análise dos resultados. 

Vale ressaltar que o estudo não tem como objetivo a precisão dos resultados, 

nem o rigoroso procedimento metodológico de uma pesquisa acadêmica, porém a 

mobilização e o comprometimento dos envolvidos com o tema tuberculose. 

A metodologia do estudo possibilitou ouvir e considerar o que pensa a 

comunidade do Borel sobre a doença, seus resultados indicaram desafios, novas 

estratégias e possibilidades à implementação de ações na área da saúde. 

Para este fim, Cedaps/Projeto Comunidades SEM Tuberculose em parceria com 

os profissionais do Centro Municipal de Saúde Carlos Figueiredo Filho e adolescentes do 

RAP da saúde da Cap 2.2, realizaram 05 encontros entre o mês de outubro e novembro 

de 2015, na Unidade de Saúde da Comunidade do Borel, composto por 18 agentes 

comunitários de saúde – ACS e 05 adolescentes do Rede de Adolescentes Promotores 

da Saúde - RAP. Durante os encontros, o grupo construiu de maneira compartilhada as 

seguintes etapas do estudo. 

 

 Definição da pergunta-guia 

 Elaboração de hipóteses 

 Construção do questionário 

 Trabalho de campo 

 Digitação de dados 

 Análise de resultados 
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DÚVIDA GUIA 

Como a comunidade (moradores, profissionais das organizações locais) percebe a 

questão da Tuberculose no Morro do Borel e que ações sugerem para diminuir o número 

de casos? 

 

HIPÓTESES 

 “As pessoas têm pouca informação sobre a tuberculose, algumas não sabem que 

a unidade de saúde do Borel realiza o tratamento e outras ainda reproduzem 

mitos sobre separar talheres, copos e roupas.” 

 “A pessoa apresentou os sintomas de tuberculose, foi orientado, mas não volta 

para fazer o tratamento na unidade de saúde.” 

 “O preconceito com relação a tuberculose desestimula a pessoa a dar 

continuidade ao tratamento.” 

 O estigma com relação ao coinfecção TB+HIV, “Se souberem que eu estou com 

tuberculose, podem associar que estou com AIDS”. 

 “A falta de comunicação entre as Secretarias, para que as políticas sejam 

integradas, e intersetoriais.” 

 

 “Um dos problemas da tuberculose no Borel é a questão do abandono, a 

pessoa não consegue dar continuidade ao tratamento por diversos motivos e 

acaba transmitindo a bacilo multirresistente.” 

 “Pontos na comunidade com casas sem ventilação, úmidas e com várias pessoas 

morando em um só ambiente, facilitando assim a transmissão da tuberculose.” 

 “Existem grupos de pessoas que não conseguem ser alcançadas com a 

informação, o grupo que fica na madrugada, que fica em área de risco. A 

princípio, quando estão muito magros, eles procuram o atendimento primário, 

mas não dão continuidade. Às vezes conseguimos chegar de forma informal, sem 

estar no horário de trabalho. Mas não há um serviço que alcance essa 

população.” 

 “Problemas com os comunicantes, quando encontro uma pessoa com TB, sento 

com a família, que na maioria das vezes julga e jogam pedra. É uma luta trazer o 

comunicante, tem horas que temos que sair pegando, fazendo o papel do raio x. 

Está muito difícil trazer esse comunicante a unidade de saúde para fazer o 

exame.” 

 “Outro grupo vulnerável são os egressos do sistema penal, é necessário que essa 

pessoa faça os exames de baciloscopia e isso normalmente não acontece, a 
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equipe tem dificuldade de sensibilizar esse grupo, ou então a pessoa faz o 

tratamento de TB dentro da cadeia e quando sai ninguém encaminha ou explica 

o que ele deve fazer.” 

 “Algumas pessoas ficam desanimadas, com preguiça ou não tem dinheiro para 

descer a comunidade para participar de atividades sobre saúde, a ideia seria 

realizar ações sociais, caminhadas informativas e bate-papo sobre tuberculose 

dentro da comunidade. Facilitando assim o acesso a informação e impulsionando 

uma percepção crítica sobre a doença.” 

 

RESULTADOS DA PESQUISA PARTICIPATIVA COM 147 MORADORES DO 

BOREL 

 

Foram consultados 147 moradores do Morro do Borel, zona norte do Rio de 

Janeiro, em um período de aproximadamente um mês, tendo como eixo central a 

questão da Tuberculose na comunidade. O relatório foi dividido em duas seções, a 

primeira parte mostra o perfil geral dos entrevistados e a característica da moradia. Em 

seguida, se analisa a questão da Tuberculose e seus desdobramentos na vida da pessoa 

e no Morro do Borel. 

Perfil Geral dos Entrevistados 

 

A pergunta inicial buscou identificar em que 

local o entrevistador estava durante a aplicação 

do questionário: Nota-se que 52 pessoas foram 

entrevistadas em sua residência, 22 na unidade 

de saúde, 29 dentro da escola, 21 nas ruas e 

vielas do Borel, 16 dentro de organizações 

comunitárias, 1 na igreja e 6 não responderam 
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Como se identifica: 

30 dos entrevistados se identificam 

brancos, 39 pretas, 69 são pardas, 6 

são amarelos, 1 é indígena e  não 2 

responderam. 

Faixa Etária: 
É possível perceber pela 

distribuição dos grupos etários 

que 37 tem abaixo de 16 anos, 28 

pessoas de 16 a 24 anos, 23 

pessoas de 25 a 34 anos, 21 

pessoas de 35 a 44 anos, 7 pessoas 

de 25 a 54 anos, 7 pessoas de 55 a 

64 anos e 6 pessoas acima de 65 

anos 18 pessoas não 

responderam. 
 

Sexo: 

85 dos entrevistados são 

homens, 57 são mulheres e 5 não 

respondeu. 
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Escolaridade: 

38 entrevistados possuem fundamental 

incompleto, 15 pessoas estão cursando o 

fundamental, 18 possuem o fundamental 

completo, 20 pessoas tem o ensino médio 

incompleto, 4 está cursando, 31 ensino 

médio  completo. 6 pessoas possuem o 

superir completo, 6 estam cursando e 

5não responderam e 01 não sabe ler e 

escrever e 3 não responderam. 
 

Moradia 

 

Quantas pessoas moram na casa? 

 

73 dos entrevistados responderam que de 1 a 3 

pessoas moram em suas residências, 57 pessoas 

responderam  4 a 6 pessoas e 12 possuem de 7 a 9 

pessoas em suas residências e 05 não responderam. 
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Trabalha: 

71 dos Entrevistados não estão 

trabalhando no momento, 73  

trabalham e 3  não responderam. 

 

Quantos banheiros tem na sua casa? 

127 dos entrevistados possuem 1 banheiro 

em sua casa, 17 possuem de 2 a 3 banheiros 

e 3 possuem de 4 a 5 banheiros. 

 

Quantas cozinhas tem em casa? 

133 dos entrevistados possuem 1 cozinha em 

sua residência, 12 possuem 2 cozinhas e 2 não 

possuem cozinha em sua moradia. 

 

 

Quantas salas tem em casa? 

 

122 dos entrevistados possuem 01 sala em sua 

residência. 18 não possuem nenhuma sala e 1 

possuem 2 salas. 
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Fez algum tratamento no último ano? 

 

41 entrevistados realizaram algum tipo de 

tratamento de saúde no ano de 2014.  13 pessoas não 

responderam e 93 pessoas não fizeram tratamento. 

 

 

Frequenta a Unidade de Saúde do Borel? 

98 dos entrevistados mais da metade, frequentam a 

Unidade de Saúde do Borel, 30 não frequentam a 

Unidade e 17 não responderam. 

Os motivos mais frequentes foram para pegar 

exames, fazer consultas, vacinações, farmácia. 
 

Morro do Borel e a questão da Tuberculose 

 

Você ou alguém da sua família tem alguma 

doença? 

Nota-se que 95 dos entrevistados, responderam que 

não tem doença e nenhum familiar está adoentado 

e 50 pessoas tem alguém doente na família e 02 

não responderam. 
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Você sabe quais são os sintomas da Tuberculose? 

 

52 responderam que não conhecem os sintomas da Tuberculose. 

48 dos entrevistados responderam que um dos sintomas é a TOSSE. 

23 dos entrevistados responderam que um dos sintomas é a FEBRE. 

5  dos entrevistados responderam que um dos sintomas é o EMAGRECIMENTO. 

3 responderam SANGRAMENTO 

10 responderam que SIM, porém não citaram quais sintomas. 

06 não responderam. 

 
 

 

Você, ou alguém da sua família já teve a 

Tuberculose? 

34  entrevistados ou alguém de sua família já 

tiveram Tuberculose, 28 pessoas  não sabem 

dizer se teve a doença, 80 pessoas  relataram que 

não tiveram Tuberculose e 5  não respondeu à 

pergunta. 

 

E da sua vizinhança? 

Dos entrevistados cerca de 33 das pessoas tem 

certeza que alguém da sua Comunidade teve a 

Tuberculose. 47 dos entrevistados não sabe 

informar se alguém da vizinhança já teve a doença.  

62 dos moradores não sabem dizer se algum 

morador já teve a doença e 5 não respondeu a 

pergunta. 
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Quais os exames para confirmar que está com Tuberculose? 

63 não responderam à pergunta 

37  dos entrevistados não sabem os exames para confirmar a doença. 

2 conhecem o PPD para confirmar a doença 

33 conhecem o exame de escarro  

11 diz que pelo RX confirma a doença 

1 Broncoscopia a pessoa confirma a doença. 

 

Você sabe como é o tratamento? 

48 disseram que SIM, sabem como é o tratamento em parte. (6 meses, no posto, medicação…) 

78  disseram que NÃO sabem como é tratamento. 

21 pessoas não responderam. 

 

Você sabe como a pessoa “pega” Tuberculose? 

51 pessoas  NÃO SABE como se pega a Tuberculose. 

30  disseram que se pega a TB pelo AR. 

12 pessoas responderam que SIM, sabe como se pega. 

12 pessoas responderam pelo CONTATO FÍSICO. 

2 responderam que pega pela BOCA. 

2  respondeu que pega TB pela FRIAGEM E CHUVA. 

2  respondeu que pega pela SALIVA. 

Você deve fazer exames para 

confirmar? 

97 dos entrevistados entendem 

que a pessoa com a doença 

precisa fazer exames para 

diagnosticar a doença. 

16 acham que não é necessário 
fazer nenhum tipo de exame. 

25 não sabem responder se 

precisa ou não realizar o exame 

 09 não responderam. 
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20 respondeu que pega pela TOSSE. 

2 respondeu que pega em CASA FECHADA, ÚMIDA E SEM VENTILAÇÃO. 

3 respondeu que se pega por COPOS, TALHERES E PRATOS. 

1  respondeu que é um RESFRIADO MAL CURADO. 

12  Não responderam 

 

 

O que você faria se alguém na sua casa tivesse Tuberculose? 

Outras Respostas: 

 Acompanhar no tratamento 

 Falaria para a pessoa ir ao médico 

 Indicaria para pessoa ir ao posto de saúde e levar seus familiares 

 Ferver os objetos pessoais 

 Iria pesquisar na Internet 

 Separar a roupa de cama 

 Deixar a pessoa em local arejado 

 Internaria 

 Levaria para fazer o exame de escarro 

O que você faria se alguém na sua casa tivesse Tuberculose? 

 Respostas 

N Porcentagem 

O que você faria se alguém na sua casa 

tivesse Tuberculose? 

“Daria força para seguir o 

tratamento” 

89 57,1% 

Separar talheres, copos e 

utensílios de higiene 

19 12,2% 

Isolar a pessoa 10 6,4% 

Aconselhar a pessoa a 

não ficar na friagem 

17 10,9% 

Evitar beijar e abraças 6 3,8% 

NR 13 8,3% 

8 2 1,3% 

Total 156 100,0% 
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O que você sabe sobre Tuberculose? 
 

 Uma doença que se adquire por vírus no ar ou em ambiente fechados, causa perda de 
peso e leva a morte. 

 Pode pegar pelo vento ou através de uma pessoa contaminada 

 Doença Perigosa 

 Doença que tem tratamento 

 Doença respiratória que acomete os pulmões 

 Tosse e sangramento 

 Sei que a pessoa tem febre, tosse e emagrecimento. 

 Informações muito vagas sobre o assunto 

  É uma infecção no pulmão 

 A doença é contaminada pelo bacilo, através do ar. 

 Mata se não cuidar. 

 Doença respiratória, com tendência a bactéria se espelhar pelo corpo. 

 É uma doença no pulmão? Vem como pneumonia e depois piora? E o cigarro faz 
piorar? 

 Febre e tosse, são os principais sintomas e tem pessoas que não tem informações. 

 Doença transmitida pelo ar. 

 Tem que fazer acompanhamento durante 6 meses. 

 Doença progressiva que pode se tornar resistente e causar a morte. 

 Nada, pois nunca ouvi falar 

 Sei que o tratamento sendo feito corretamente, pode durar 6 meses 

 Aconteceu com o meu cunhado e ele logo faleceu 

 Doença que leva a morte se não se tratar 

 Doença que tem tratamento, exames e precisa ir para o posto e hospital 

 16 não responderam  

 44 responderam que não sabem NADA sobre Tuberculose. 
 

 
Você sabia que a Unidade de Saúde do Borel 

tem tratamento para Tuberculose? 

 

Cerca de 79 dos entrevistados sabem que existe 
tratamento de TB na Unidade de saúde Local. 

51 NÃO sabem que existe tratamento para a 

doença na CMS Borel. 

13 Não sabem responder. 

04 Não responderam. 
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Quais ações gostaria de participar para saber mais sobre Tuberculose? 

 Respostas 

N Porcentagem 

Quais ações gostaria de participar para saber mais sobre 

Tuberculose? 

Jogos 

educativos 

23 13,8% 

Oficinas 31 18,6% 

Sessão de 

filmes 

22 13,2% 

Rodas de 

conversa 

55 32,9% 

Ação social 36 21,6% 

Total 167 100,0% 

O que gostaria de saber sobre Tuberculose? 

 Respostas 

N Porcentagem 

O que gostaria de saber sobre Tuberculose? 

Sintomas 64 21,5% 

Tratamento 47 15,8% 

Duração do 

tratamento 

26 8,7% 

Benefícios 20 6,7% 

Como se pega 50 16,8% 

Como se 

descobre 

28 9,4% 

Como se 

previne 

38 12,8% 

Abandono do 

tratamento 

15 5,0% 

NR 10 3,4% 

Total 298 100,0% 
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Onde você gostaria de ter informações sobre Tuberculose?  

16  gostariam de ter informações sobre TB nas Redes Sociais. 

18 gostariam de ter informações sobre TB nas Associações 

13 gostariam de ter informações sobre TB nas Igrejas 

39 gostariam de ter informações sobre TB no Posto de Saúde. 

10 gostariam de ter informações na Rádio Comunitária 

20 gostariam de ter informações em Panfletos e Cartazes. 

16 gostariam de ter informação na Escola. 

15  Não responderam. 

 

Outros: 

 Transportes Públicos 

 Televisão 

 Com os Médicos 
 

 

 

Vou ler as questões abaixo e você me diz se concorda, discorda ou não sabe? 

 

 

 

Não existe nenhum problema de um 

usuário de álcool e outras drogas 

continuar o tratamento de TB:  

35 dos entrevistados concordam que a 

pessoa pode realizar o tratamento mesmo 

não conseguindo parar de beber, 43 

pessoas Discordam, 2 acham que em parte 

. 52 pessoas não sabem responder, 15 não 

responderam. 
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Não existe nenhum problema de um usuário de álcool e outras drogas continuar o 

tratamento de TB:  

Comentários: 

 As drogas e o álcool cortam o efeito do medicamento 

 O ideal seria parar 

 A grande maioria usa 

 O cigarro afeta 

 Pode atrapalhar o tratamento 

 Tem que tratar mesmo que a pessoa use drogas 

 Não entendo nada sobre isso 

 Se a pessoa continuar bebendo e usando a doença vai piorar 

 Tomando os remédios tudo bem 

 Tenho dúvidas sobre isso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uma moradia bem ventilada e com 

luz solar diminui a chance de 

contaminação da TB: 

91 dos entrevistados concordam que 

uma moradia bem ventilada e com luz 

solar diminui as chances de 

contaminação. 8 pessoas discorda e 

não acha que a ventilação e luz solar 

influenciam na contaminação. 9 

concordam em parte e 26  não sabem 

responder e 13 não responderam. 
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Comentários: 

 Me falaram sobre isso nas consultas 

 Não é só isso, precisa higienizar a casa 

 Se a pessoa fica trancada em casa durante o dia, pode sair à noite 

 Tem que limpar o ambiente e ventilar 

 Sim, pois não mofa e fica melhor 

 Lugar onde o Sol entra tem menos chance 

 Com ventilação o bacilo se dissolve 

 Provavelmente não, o Raio UV não corta a ventilação 

 

 
A pessoa com Tuberculose tem alguns benefícios sociais;  
Comentários: 

 Tratamento 

 Rio Card. 

 Afastamento do Trabalho 

 Aposentadoria por Doença 

 Mudar de residência com mais saneamento básico 

 Facilidade de encontrar medicação 

 INSS responde 

 Não sei o que são benefícios sociais 

 Não conheço nenhum, mas gostaria de saber. 

 

 

A pessoa com Tuberculose 

tem alguns benefícios sociais. 

74 pessoas não conhecem os 

benefícios sociais da pessoa com 

Tuberculose.  

27 entrevistados concorda que 

existem benefícios para a pessoa 

doente e 12  pessoas não 

concordam que a pessoa tenha 

benefícios. 15  pessoas 

concordam em parte e 19 não 

responderam. 
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Qual o seu maior medo sobre a Tuberculose? 
Respostas mais faladas: 

23  pessoas tem medo de MORRER por conta da doença. 

55 pessoas tem medo de PEGAR a doença. 

12 não responderam 

15 Não tem medo de nada com relação a doença. 

45 não respondeu. 

 

 

Outras Respostas: 

 Tenho medo das pessoas doentes não se tratarem e passar a doença 

 Tenho medo de não descobrir a tempo e vir a óbito 

 Tenho medo de virar uma Epidemia 

 Tenho medo de um dos meus filhos pegar a doença 

 Tenho medo das pessoas que não se tratam e transmitem a TB Multirresistente. 

 Tenho medo de não conseguir tratamento, pois no SUS falta tudo. 

 Tenho medo de ficar perto de uma pessoa que se recusa a se tratar. 

 Tenho medo de perder pessoas que amo, por conta da doença. 

 Tenho medo de pegar a doença e ter que parar de trabalhar 

 Tenho medo de pegar a doença, ter que ficar em casa e não poder sair para me 

divertir. 

 Tenho medo de conversar com uma pessoa, que não sei que está doente. 

 Tenho medo de ficar doente e passar para o meu filho. 

 Tenho medo do preconceito no trabalho, na família e na minha favela. 

 
O que você faria se um amigo se contaminasse com a Tuberculose e não aderisse o 
tratamento? Respostas mais faladas: 

 

 84 mostraria a importância do tratamento, incentivando, conversando, apoiando e 

fazendo de tudo para ajudar o seu amigo. 

 15 pessoas dariam uma bronca ou bateria nele 

 7 pessoas se afastariam do amigo doente 

 12  pessoas levariam ou indicaria o posto médico 

 
O que você faria se um amigo se contaminasse com a Tuberculose e não aderisse o 
tratamento? Outras Respostas: 
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 Não ficaria enchendo ele, pois a decisão é dele 

 Falaria para os seus familiares 

 Precisaria ter palestras, oficinas e de como prevenir e tratar no RJ e no Borel. 

 Aconselharia ele pois a doença não é só ruim para ele, mas para todos a sua volta. 

 Não chegaria perto, falaria pelas Redes Sociais. 

 Espalharia folhetos e conversaria muito sobre a doença. 

 Ficaria longe por 15 dias 

 
A Tuberculose tem sido um problema no Rio de Janeiro e aqui no Borel. Qual seria a sua 
sugestão para diminuir esses casos na sua Comunidade? 

 27  pessoas não sabem dizer. 

 24 pessoas não responderam. 

 

Frases mais comentadas: 

 Monitoramento na Comunidade sobre a doença 

 Ajudar mais as pessoas durante o tratamento 

 Prevenção da doença 

 Mais informações no posto de saúde 

 Aconselhar as pessoas a não ficar na friagem e evitar álcool e outras 

drogas. 

 Colar cartazes e falar mais na rádio 

 Conscientizar, divulgar e informar a população 

 Obras de Saneamento Básico 

 Ações de Promoção da Saúde 

 Fazer campanhas para o tratamento, pois tem cura 

 Realizar Palestras para a Comunidade sobre a doença 

 Aumentar a divulgação do tema 

 Fazer todo mundo que tem a doença e não trata, pagar uma multa. 

 Mandar avisos pelo megafone sobre tratamento e prevenção. 

 Não viver em lugares fechados. 

 Ações Sociais na Comunidade 

 Sou morador do Borel e sugiro que todos tomem vacina. 

 Fazer um pente fino na Comunidade com profissionais capacitados para 

encontrar os doentes. 

 Becos mais arejados e com ventilação 
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RESULTADOS DAS ENTREVISTAS DOS INTERLOCUTORES-CHAVE DAS 

ORGANIZAÇÕES DO TERRITÓRIO DO BOREL 

 

Para este fim, Cedaps/Projeto Comunidades SEM Tuberculose em parceria com 

os profissionais (Agentes Comunitários de Saúde) do Centro Municipal de Saúde Carlos 

Figueiredo Filho, realizaram a coleta de dados através de entrevistas individuais, 

semiestruturadas e observação direta.  

Aplicamos o instrumento para 14 representantes de organizações do território 

do Borel, dentre elas: creches, escolas, associação, igrejas, rádio comunitária, projetos 

sociais e o posto de saúde. A pesquisa apresenta opiniões dissonantes na medida em 

que, alguns afirmam categoricamente que não há indícios da doença na comunidade e 

outros identificam uma grande quantidade de casos na Comunidade. 

 
 

A percepção dos entrevistados com relação a tuberculose no Borel: 

 

Entrevistado 1: Percebe a tuberculose como uma doença que teve significativo aumento 

de pacientes multirresistentes. Como profissional da área da saúde o entrevistado 

encontra  grande dificuldade com relação a adesão ao tratamento e tímida busca pela 

informação. 

 “A pessoa com TB precisa ter o compromisso em não passar a 
doença para outras pessoas, dar início ao tratamento o mais rápido 
possível, essa atitude é uma ação para diminuir os casos de TB no 
Borel. Se eu tenho uma doença que sei que é transmissível preciso 
tratar e pensar na minha família e amigos e não só em mim”.  
Entrevistado 1 

  

Entrevistado 2 e o 13: Entendem que a moradia sem ventilação influencia o grande 

número de casos da doença no Borel pois muitas famílias residem em casas com apenas 

um cômodo, sem ventilação e luz solar, favorecendo assim a transmissão da doença. 

  

“Quando um morador aparece aqui na instituição com os sintomas da 
tuberculose eu encaminha para o CMS, pois entende que o tratamento 
precisa ser iniciado o mais rápido possível.” Entrevistado 2 

 

Entrevistado 3: Mostrou interesse em responder as perguntas, pois menciona que uma 

pessoa querida faleceu com a Tuberculose. 
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 “Quando alguém comenta que pode estar com a doença, peço para 
que essa pessoa procure imediatamente um serviço de saúde, pois a 
tuberculose mata”.  Entrevistado 3 

 

 

Entrevistados 4 e 5: Percebem a tuberculose no Borel como perigosa e concordam que 

a doença reapareceu dentro da Comunidade.  

“Realizamos rodas de conversa sobre como se prevenir das doenças, 
inclusive a tuberculose.” Entrevistado 4 

 

“Relata que no ano de 2014 tiveram alguns casos da tuberculose na 
sua instituição, os profissionais que tiveram contato com o doente 
fizeram o exame de escarro.” Entrevistado 5 

 

Entrevistados 6 e 7: Não identificam casos de tuberculose em suas instituições, porém 

acreditam que dentro da Comunidade a situação há casos da doença. 

 

Entrevistado 8: Realiza um trabalho de conscientização na sua instituição, pois possuí 

parceria com o PSE que é a integração da saúde e educação voltada para crianças, 

adolescentes e adultos da educação básica. A equipe de saúde leva a informação e 

trabalha a prevenção de diversas doenças com os responsáveis das crianças e 

adolescentes.  

 

Entrevistado 11: Avalia que a tuberculose é uma doença que não tem controle. Após 3 

meses de tratamento o paciente se sente mais forte e pára de tomar o medicamento.  A 

família e contatos do doente precisam fazer o exame de escarro. É necessário ter 

cuidado com a doença, sem excluir a pessoa ou diminuí-la. 

 

“Algumas pessoas com Tuberculose, não se tratam por acharem que 
não vai dar em nada, tenho essa tosse a muitos anos”. Entrevistado 11  

 

Entrevistado 12: Diz que a tuberculose é uma doença que o principal sintoma é a tosse 

e as vezes confunde com a tosse de usuários de drogas. 

 

“Algumas pessoas com Tuberculose, não se tratam por acharem que 

não vai dar em nada, dizem que já tem essa tosse a muitos anos e não 

têm doença nenhuma”.  Entrevistado 12 
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As dificuldades relatadas pelos entrevistados 
 

Entrevistado 1: Identifica o preconceito como a maior dificuldade encontrada pela 

pessoa com tuberculose. Moradores da comunidade com a tuberculose tem vergonha 

de ir até o CMS se tratar pois sabem que o local tem muitos moradores conhecidos, com 

isso sentem medo de sofrer discriminação. 

“Famílias inteiras dividem apenas um cômodo sem ventilação, com 
isso fica muito mais fácil transmitir a doença. A falta de informação e 
participação de ações que acontecem no CMS dificultam a ampliação 
do conhecimento sobre a doença. Alguns acreditam que a Tuberculose 
não existe mais!” Entrevistado 1 

 

Entrevistado 2: As principais dificuldades enfrentadas pelo morador do Borel são o 

saneamento básico, o esgoto à céu aberto, a fossa, o acúmulo de lixo, a precariedade 

dos serviços públicos, a presença de animais vetores. Tais  questões são essenciais para 

o favorecimento da transmissão da doença. 

“No Borel temos apenas algumas vias principais e muitos 
becos e vielas, além do Rio que corta a comunidade inteira, as pessoas 
jogam lixo e entope, trazendo doenças para os moradores.“ 
Entrevistado 2  
 

Entrevistado 4: Há preconceito quanto a transmissão da doença trazendo vergonha e 

falta de estímulo para dar continuidade ao tratamento. 

 

Entrevistada 5: O tempo de tratamento é longo, porém para a cura completa é 

necessário realizar o tratamento até o final. 

 

Entrevistado 8: Existem dificuldades com relação a busca pela informação, percebe que 

muitos moradores têm preguiça de descer o Morro para procurar o sistema de saúde.   

 

“Dentro da minha instituição, quando identifico que alguma criança 

tem algum sintoma, eu comunico ao responsável e oriento a levar ao 

posto de saúde. Nos casos graves a criança só pode voltar a frequentar 

as aulas com atestado médico.”Entrevista 5 
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Sugestões dos Entrevistados 
 

A sugestão que predominou durante as entrevistas aos representantes de 

organizações do Borel foram ações informativas. Ressaltam a importância do 

tratamento e principalmente a ampliação da informação sobre os sintomas da doença, 

para a redução de casos no Morro do Borel. 

 

Entrevistado 1: As pessoas têm interesse, precisamos trazer informação sobre a doença 

e mostrar a importância do exame para quem teve contato com a pessoa com TB. 

Realizar palestras igrejas, praças, locais abertos e não só no posto. 

 

Entrevistado 2 : Recomenda a realização de campanhas e ações educativas, com o 

objetivo de informar os moradores sobre os sintomas, transmissão, prevenção e 

tratamento da tuberculose.   

“Realização dessas ações nos pontos mais  altos da comunidade seria 
uma estratégia interessante, pois muitos moradores não tem dinheiro 
para se locomover até o CMS, alguns também entendem que partes 
dos moradores tem preguiça de ir ao Posto.” Entrevistado 2 

 

Entrevistados 3 e 4: Uma boa forma de sensibilizar o morador com informação seria um 

trabalho mais individual, entendendo as motivações e crenças de cada morador.  

O entrevistado 4 reconhece o trabalho realizado pelos agentes comunitário de saúde e 

propõe ações de conscientização corpo a corpo. 

 
“Tivemos ações sobre a questão do lixo na Comunidade e 

outros temas, e a tuberculose não foi abordada dessa forma na nossa 
comunidade. É necessário que a informação das doenças chegue com 
naturalidade para os moradores, para não desenvolver ainda mais o 
preconceito com a doença” Entrevistado 4 

 

Entrevistado 5: A informação que os moradores têm sobre as doenças é através da 

televisão e mídias sociais. Como sugestão para a redução de casos, seria ampliar as 

chamadas na televisão e comerciais educativos.  

“Sinto na minha instituição uma acomodação da comunidade em 
pesquisar e entender sobre esses temas.” Entrevistado 5 
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Entrevistado 6: Famílias viveram durante muitos anos entre a vida e a morte (guerra 

entre bandido e polícia) por isso a  minha sugestão é  valorizar a vida desses moradores, 

a importância do cuidado com o corpo e a saúde. 

 

Entrevistado 7: Levar a informação para crianças e adolescentes da comunidade, através 

de atividades lúdicas e criativas (música, teatro, dança e outros) assim a informação 

pode ser repassada e entendida de forma mais eficaz. 

 

Entrevistado 11: A melhor maneira de diminuir os casos de tuberculose no Borel é 

investir em saneamento básico.  

“Saneamento e habitação pedem socorro no Borel” 

Entrevistado 11 

 

Entrevistado 13:  Intensificar a busca ativa, encontrar a pessoa que está com a 

tuberculose, sensibilizar com a informação e realizar o exame com as pessoas que 

tiveram o contato com o doente é a melhor maneira de diminuir o número de casos da 

doença no Borel. 

 

RESULTADO: MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DIGITAL 
 

O Mapa Falante é uma técnica integrante da Construção Compartilhada de 

Soluções Locais, auxilia no diagnóstico participativo do território através de um processo 

de coleta e registro de informações e percepções sobre o território por aqueles que o 

conhecem melhor: os moradores quem vivem, convivem ou vivenciam a realidade a ser 

retratada.  

É também, portanto, uma ferramenta popular de mobilização social e produção 

de conhecimento sobre a realidade local, se destina a produzir informações que possam 

ser disponibilizadas e visualizadas de forma rápida, que permita o planejamento 

participativo de programas e ações locais, facilitando a gestão integrada e intersetorial 

de ações através de mapas temáticos; além de favorecer o debate coletivo.  

Dessa forma, o Mapa Falante serve para dar as informações necessárias para 

discutir os problemas e recursos disponíveis, orientar a priorização de problemas que se 
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pretende enfrentar, selecionar contextos ou grupos de interesse. Além de dar base para 

a elaboração de planos de ação. Pode também ser utilizado para monitorar a situação 

da comunidade e observar as mudanças.  

Assim, o mapeamento é necessário para a proposição de ações adequadas aos 

interesses e as demandas das comunidades, garantindo visualização articulada e 

interativa. 

Com uma evolução do Mapa Falante contamos também com a versão mapa 

falante digital baseada em servidores online de mapas colaborativos e utilizando 

técnicas de mapeamento participativo. 

A construção do mapa georreferenciado de vulnerabilidades do morro do Borel, 

foi realizada em parceria com os agentes comunitários do CMS Carlos Figueiredo Filho, 

onde utilizaram celulares Android com GPS e câmera integrados Upload automático, 

durante o mapeamento tiramos mais de 50 fotos com a devida descrição e 

georreferenciamento em diversos locais do morro do Borel.  

 

 

A técnica é aplicada através de oficinas de mapeamento com os seguintes marcos 

metodológicos: 

 

 Discussão e alinhamento inicial: debate e acordo sobre o que mapear, quais os 

objetivos para o mapa que será produzido e quais conceitos utilizarão; 

 Elaboração de roteiros de mapeamento: auxilia a concretizar o processo de 

construção do conhecimento local, a elaboração dos roteiros é importante para 

o levantamento de informações iniciais e expectativas sobre o que será 

encontrado no território; 

 Mapeamento da comunidade: de acordo com a necessidade, podemos usar web-

servidores de mapa, aplicativo de georreferenciamento e/ou pipa para 

mapeamento aéreo; 

 Qualificação do Mapeamento: levantamento adicional de informações através 

do uso de enquetes de opinião, pesquisas de percepção e/ou consultas à 

população ou serviços identificados; 
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 Análise crítica da produção de campo, onde os participantes retomam o debate 

sobre a cidade e seus locais de moradia, assim como os “achados” do 

mapeamento. 

 

Fotos do Mapeamento Georreferenciado do Morro do Borel-   

Levantamento de Vulnerabilidades 
 

 

 

 

 

Becos e vielas sem ventilação 

20 famílias moram no Beco 
Bela CAP – Sem Ventilação 
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Casa 2 com Mofo e somente 1 basculante no banheiro  
 

Casa 1 com Mofo e sem Ventilação – Cozinha e Banheiro 
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Casa em construção, em 2014 foi derrubada com a força da tromba d’água do 

esgoto a céu aberto. 

 

Casa embaixo do 

viaduto sem janelas                              
Casa com muita 

Umidade 

Ladeira Altair 
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Rua Nossa Senhora de Fátima 

 

Travessa Nova Lapa 
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Travessa São Luis 
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Travessa da Independência 

 

Esgoto a céu aberto 
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Travessa Juruna – Casa sem Ventilação e Esgoto a céu aberto 

                             Esgoto e Lixo. 
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Rio Maracanã na altura da Rua São Miguel – Esgoto in natura. 
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Lixo em diversos pontos da Comunidade. 

Rua São Miguel 
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Aprendizagens 
 

No Borel, uma boa parte dos entrevistados tem informações , mas uma grande parte 

tem informação parcial ou nenhuma.  

A informação sobre os sintomas e o tratamento da tuberculose são importantes para 

que a pessoa identifique o mais rápido possível e inicie o tratamento. Muitas ruas tem 

problemas de saneamento, moradias úmidas e sem ventilação. Considerando que a forma de 

transmissão da doença é aérea, a moradia ventilada e com incidência de sol, contribui para a 

redução do contágioda Tuberculose. 

 A falta de saneamento básico (esgoto a céu aberto, fossas, becos e vielas sem 

ventilação, casas com mofo , lixão e etc), favorece a transmissão de diversas doenças. Foram 

muitas e variadas as sugestões de ampliar a informação. 

A comunidade tem muitos ativistas e jovens  que podem contribuir com ideias criativas 

e efetivas. Articular políticas públicas voltadas à população em situação de pobreza, reduz a 

vulnerabilidade e melhora a qualidade de vida. 

 

Troca dos canos de esgoto pela CEDAE. 
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Apêndice  I – Questionário para os Moradores do Morro do Borel. 
  

Somos da Unidade de Saúde do Borel e estamos participando do projeto Comunidades SEM 
Tuberculose em parceria com o CEDAPS.  
Você concorda em responder nossa consulta participativa? Sua opinião é muito importante para 
nós. 
 

 1 - Local da entrevista: (   ) casa (    ) unidade  de saúde (    )escola (   )rua (  )org. comunitária 

(   ) igreja  

2 - Sexo: (    ) Feminino / (    ) Masculino                                   3 -   Idade: __________ 

4 - Como você se identifica:  
 

 Branca 
 Preta  
 Parda 
 Amarela 
 Indígena 
 

5 - Escolaridade: 
 Não sabe ler e escrever 
 Fundamental incompleto 
 Fundamental em curso 
 Fundamental completo 
 Ensino médio incompleto 
 Ensino médio em curso 
 Ensino Médio completo 
 Superior completo 
 Superior em curso 

6- Trabalha:  (  ) Sim  (   ) Não (    ) NR 
Profissão: _____________________________________________________________________________________ 
OBS:  

 

7 - Endereço (referência na comunidade) __________________________________________________ 

8 - Quantas pessoas moram na casa? _______________________ 

9 - Quantos cômodos tem a casa? (__) banheiro (__) cozinha (__) sala (__) quarto 

10 - Sua casa tem janela, quantas?   (__) quantidade (__) nenhuma 

OBS: 

11 - Você ou alguém da sua família tem alguma doença? (    ) Sim   (    ) Não  

12 - Se sim, qual? ______________________________________________________________________________ 

13 - Fez algum tratamento no último ano? (     ) Sim (    ) Não 

14 - Se sim, onde? _____________________________________________________________________________ 

15 - Você frequenta a Unidade de Saúde do Borel? (     ) Sim (    ) Não 

16 - Se sim, para que? __________________________________________________________________________ 

17 - Você, ou alguém da sua família já teve Tuberculose? (    ) Sim (     ) Não                                          

(    ) Não sei (    ) NR    
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18 - E da sua vizinhança?  (    ) Sim (     ) Não (    ) Não sei (    ) NR 

19 - Você sabe quais são os sintomas?  

20- Você deve fazer exames para confirmar?   (    ) Sim (     ) Não (    ) Não sei (    ) NR                         

21-  Quais? ___________________________________________________________________________________ 

22 - Você sabe como é o tratamento?  

23 - Você sabe como a pessoa “pega” Tuberculose?  

24- O que você faria se alguém na sua casa tivesse Tuberculose? (Deixar livre a resposta e não 
ler as opções.  

(   ) “Daria força para seguir o tratamento” 
(   ) Separar talheres, copos e utensílios de higiene  
(   ) Isolar a pessoa. 
(   )  aconselhar a pessoa a não ficar na friagem 
(   ) Evitar Beijar e Abraçar 
(   ) Outros ____________________________________ 
(   ) Não sei  
(   ) NR 
 
25- Você sabia que a Unidade de Saúde do Borel tem tratamento para Tuberculose?  
(    ) Sim (     ) Não (    ) Não sei (    ) NR  
 
26 - O que você sabe sobre Tuberculose?-

________________________________________________________________________________________________________ 

27 -O que gostaria de saber sobre Tuberculose? 

(  ) Sintomas                                                          Observação: 
(   ) Tratamento 
(   ) Duração do Tratamento 
(   ) Benefícios  
(   ) Como se pega 
(   ) Como se descobre 
(   ) Como se previne 
(   ) Abandono do Tratamento 
(   ) NR 
(   ) Outros _____________________________________________________________________________________ 
 
28 - Quais ações gostaria de participar para saber mais sobre Tuberculose? 

(   ) Jogos Educativos 
(   ) Oficinas 
(   ) Sessão de Filmes 
(   ) Rodas de Conversa 
(   )Ação Social 
(   ) Outros:  
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29 - Onde você gostaria de ter informações sobre Tuberculose? 

(   ) Redes Sociais 
(   ) Associações 
(   ) Igrejas 
(   ) Posto de Saúde 
(   ) Rádio Comunitária 
(   ) Panfletos/ Cartazes 
(   ) Escola 
(   ) Outros ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Vou ler umas questões abaixo e você me diz se concorda, discorda ou não sabe ok? 

AFIRMATIVA OPINIÃO  COMENTÁRIO 

30- Não existe nenhum 

problema de um usuário de 

álcool e outras drogas 

continuar o tratamento de 

Tuberculose. 

(  ) CONCORDO  

(  ) DISCORDO  

(  ) EM  PARTE  

(  ) NÃO SEI 

(  ) NR 

 

31 - Uma moradia bem 

ventilada e com luz solar 

diminui a chance de 

contaminação da 

Tuberculose. 

(  )CONCORDO  

(  ) DISCORDO   

(  ) EM  PARTE  

(  ) NÃO SEI 

(   ) NR 

 

32- A pessoa com 

Tuberculose tem alguns 

benefícios sociais. 

*os benefícios têm suas 

condicionalidades. 

(  )CONCORDO  

(  ) DISCORDO   

(  ) EM  PARTE 

(  ) NÃO SEI 

(   ) NR 

Quais você conhece? 

 
 

 

 

 

 

33- Qual o seu maior medo sobre a Tuberculose? 

________________________________________________________________________________________________________ 

34-O que você faria se um amigo se contaminasse com Tuberculose e não aderisse ao 
tratamento? 
________________________________________________________________________________________________________ 

35- A Tuberculose tem sido um problema no Rio de Janeiro e aqui no Borel. Qual seria a sua 
sugestão para diminuir esses casos na sua Comunidade? 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

46 
 

Apêndice II – Questionário para as Instituições e Serviços do Morro do Borel 
 

Dados /Qualificações 

01 – Idade: ________________________________________________________________________________________________ 

02 – Instituição/Serviço: _________________________________________________________________________________ 

03 – Profissão/Função: ___________________________________________________________________________________ 

04 – Endereço: _____________________________________________________________________________________________ 

05 – Nº de Funcionários: __________________________________________________________________________________ 

06 – Horário de Atendimento: ____________________________________________________________________________ 

07– Projetos/ Serviços_____________________________________________________________________________________ 

08 – Quantas pessoas são atendidas mensalmente no local? ___________________________________________ 

09 – Quais serviços/ações são realizados pela instituição/serviço? ____________________________________ 

10 – Que tipo de serviço/ação é mais solicitado? _________________________________________________________ 

11 – Sua organização desenvolve alguma ação que promova a informação, prevenção e promoção da 

saúde? 

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

12 – Se sim, quais? _________________________________________________________________________________________ 

13 – Como você percebe a Tuberculose na Comunidade? 

________________________________________________________________________________________________________________ 

14 – Na sua opinião quais as dificuldades encontradas pela pessoa com Tuberculose em relação ao 
tratamento? _________________________________________________________________________________________________ 
 
15 – Quais são as orientações básicas que a sua instituição/serviço passa sobre a tuberculose?    

_______________________________________________________________________________________________________________ 

16 –  Na sua opinião que dificuldade a sua  instituição/serviço encontra para a realização de 

ações/serviços?_____________________________________________________________________________________________ 

17- Na sua opinião quais são as questões identificadas que agravam as doenças na comunidade? 

(  ) Esgoto à céu aberto                                             (  ) Fossa                        
(  ) Acúmulo de Lixo                                                 (  ) Precariedade dos serviços públicos 
(  ) Segurança                                                              (  ) Presença de animais vetores de doenças 
(  ) Pouca Informação                                               (  ) Pouca opção de lazer ( praças, quadras e etc) 
(  ) Mobilidade                                                            (  ) Outros: 
 
18 - A Tuberculose tem sido um problema no Rio de Janeiro e aqui no Borel. Qual seria a sua 
sugestão para diminuir esses casos na sua Comunidade? 
________________________________________________________________________________________ 
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