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1. INTRODUÇÃO 

A tuberculose na atualidade se enquadra como um problema de Saúde Pública, contabilizando só no 

ano de 2016 aproximadamente 1 milhão de vítimas fatais (BRASIL, 2014; CONDE, MELO, MARQUES, 

CARDOSO, PINHEIRO, DALCIN et al, 2009; COUNSELL, TAN, DITTUS,1989). Sendo assim, houve a 

necessidade de formular estratégias que atuem na prevenção e no combate dessa doença de caráter infeccioso, 

e que se enquadra como um problema de Saúde Pública no Brasil. O objetivo de formulação dessas estratégias 

é reduzir os índices da doença em território nacional, sendo estas estratégias alicerçadas em técnicas e práticas 

baseadas em evidências cientificas, de modo a capacitar todos os integrantes envolvidos no enfretamento dessa 

enfermidade, e que atuam tanto na produção de conhecimento e também na capacitação dos profissionais 

atuantes na área da Saúde (CONDE, MELO, MARQUES, CARDOSO, PINHEIRO, DALCIN et al, 2009).  

               Com isso a necessidade de investigação de melhores técnicas que auxiliem aos profissionais da saúde 

no diagnóstico de tuberculose perpassa em dificuldades a nível de atenção básica e que ocasionam no acúmulo 

dessa demanda aos hospitais públicos de referência. É nesse momento que podemos identificar o quanto que 

o período entre a chegada formulação do diagnóstico com o início do tratamento é demasiadamente distante, 

o que contribui para o agravamento desse quadro, além disso, existe também a dificuldade em identificar a 

sintomatologia da tuberculose pelos profissionais da saúde, contribuindo de forma significativa para um 

prognóstico ruim da doença (BRASIL, 2014; COUNSELL, TAN, DITTUS,1989). 

 A partir do que foi exposto anteriormente, ressalta-se que a tuberculose é um problema de saúde 

pública tanto em nível nacional como também no âmbito mundial, sendo essa a causa principal pra elaboração 

e desenvolvimento desse projeto, que leva em consideração os níveis gigantescos de que o diagnóstico e 

prognóstico da    tuberculose elucidado por outras pesquisas, e que comprovam a necessidade de capacitação 

dos profissionais da saúde com técnicas e práticas que tenham sua eficácia comprovada cientificamente. E é 

nesse aspecto que a Tecnologia da Informação é entendida como uma estratégia viável e flexível no processo 

ensino-aprendizagem para a educação continuada dos profissionais da área da saúde.  

  O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre o emprego da tecnologia da 

informação na educação continuada em tuberculose.  
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2. MATERIAS E MÉTODOS 

Realizou-se uma revisão sistemática de estudos seccionais/transversais e estudos observacionais 

(coortes e caso-controles), sendo seguidas as recomendações propostas pela Colaboração Cochrane e pelo 

PRISMA statement (Reprint - Preferred Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA 

statement). A presente pesquisa teve realização na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA) em conjunto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)/Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Como estratégia de busca aplicou-se uma estratégia de busca multimodal focada em 

três bases de dados bibliográficas, arquivos pessoais, consultas com especialistas, e revisões de bibliografias 

entre artigos elegíveis. Foram usados títulos de assuntos médicos, acrescentando termos e palavras-chave a 

partir de uma pesquisa preliminar para desenvolver as estratégias de pesquisa de banco de dados. Seleção de 

estudos, com critérios de elegibilidade.  

Dentre os critérios de elegibilidade dos estudos estavam: estudos seccionais/transversais; estudos 

observacionais (coorte ou caso-controle); o estudo descreveu sobre o emprego da tecnologia da informação na 

educação continuada em tuberculose. Verificou-se a elegibilidade dos estudos com dois avaliadores treinados 

na metodologia de pesquisa em saúde que avaliaram os títulos e resumos de todas as citações identificadas na 

pesquisa, e categorizarão a qualidade das evidências encontradas e extrairão os dados. O estudo foi registrado 

no PROSPERO – International prospective register of systematic reviews. Todas as obras foram analisadas e 

serão citadas juntamente com seus respectivos autores, respeitando-se, assim, os princípios éticos em pesquisa.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Destaca-se que foram produzidas leituras e discussão sobre o que é uma revisão sistemática e como 

se realiza tal atividade de forma exitosa, na etapa inicial do projeto. Ademais, também foram realizados 

trabalhos a respeito da realização da educação continuada em saúde como uma estratégia de qualificação dos 

profissionais dessa área diante das peculiaridades cotidianas encontradas durante a prática profissional, como 

forma de capacitar tais profissionais às demandas que surgem. Salienta-se que essas atividades foram 

desenvolvidas pela bolsista do projeto com orientação do coordenador da pesquisa.  

Na análise de títulos e resumos (fase 01), realizada na base de dados Medline, identificou-se somente 

seis artigos que atendiam aos critérios de elegibilidade. Após a realização da segunda fase (análise de texto 

completo), mais um estudo foi excluído por não ter verificado a realização da educação continuada 

especificamente para a pesquisa em questão, pois considerou qualquer educação em tuberculose que os 

participantes tivessem recebido. 

. As pesquisas foram desenvolvidas envolvendo os seguintes países: África do Sul, Estados Unidos, 

Índia, Paquistão, Brasil, Noruega, Rússia, Inglaterra e Uganda (Tabela 1). As demais fases do projeto estão 

sendo desenvolvidas e se estima um prazo de quatro meses para finalização dessas.  

 

Tabela 1. Estudos que Descrevem o Uso da Tecnologia da Informação na Educação Continuada em 

Tuberculose 

Primeiro 

Autor, 

referência 

Ano de 

Publicação 

País Amostra 

Bollinger 2011 Estados Unidos, África do Sul, Índia e 

Paquistão  

235 estudantes 

Cabral 2017 Brasil 66 profissionais de enfermagem 

Uldal 2005 Noruega e Rússia  100 profissionais da área da saúde 

Walsh 2008 Inglaterra 106 profissionais da atenção básica 

(médicos e enfermeiros)   

Weaver 2012 Estados Unidos e Uganda 72 médicos  
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Toda e qualquer ação planejada em saúde para ser eficiente e eficaz necessita alcançar e interligar os 

diferentes setores envolvidos, observando as especificidades locais, integrando os diferentes atores sociais, se 

distanciando progressivamente do modelo em que todo planejamento e execução eram desenvolvidos de forma 

centralizada e isolada. Nessa perspectiva, a educação permanente surge como uma estratégia que norteia não 

só a prática profissional, mas também o planejamento da gestão em saúde no SUS, com o objetivo de consolidá-

lo, incentivando os trabalhadores desse sistema a atuarem de forma crítica no exercício de seu trabalho, com a 

aquisição do conhecimento não de forma clássica, mas que transforme e modifique a sua prática profissional 

ao aproximar o campo profissional do campo educacional. Com isso, o impacto que a educação continuada 

tem no controle da tuberculose fornece estratégias eficientes para que estes profissionais sejam qualificados e 

aptos para que ocorra o tratamento e a prevenção dos casos de forma eficiente e eficaz (BRASIL, 2014; 

COUNSELL, TAN, DITTUS,1989). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo possibilitou evidenciar a escassez de pesquisas que abordem o uso de tecnologias 

da informação no desenvolvimento de educação continuada em tuberculose. Na primeira fase do estudo 

(análise de títulos e resumos), identificou-se apenas seis artigos elegíveis.  No entanto, quando se deu a segunda 

fase do estudo (análise de texto completo), mais um artigo foi excluído por não ter analisado o desenvolvimento 

da educação continuada especificamente para a pesquisa realizada, considerou-se qualquer educação recebida 

em tuberculose que os participantes receberam.  

As etapas seguintes da pesquisa estão em desenvolvimento. Espera-se que em um prazo aproximado 

de quatro meses o estudo estará em fase de conclusão.  
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