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in t~rla..:~ com a s:uklc cole tiva nos leva ~ rdlt·t ir ;olu ~ .t pos~i

hilidade de rc:va c~tratC:·._:ias dt· furma\.io ,. :1 .-uitlado qm· )t:jam 

a tr:tvessadas pelas indicações ele uma "g.:srio das t•mo~ó.:s". 

l475 CONTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS DE 
VULNERABILIDADE À ABORDAGEM DA 
TUBERCULOSE: UM ENSAIO TEÓRICO 

1/fllm, (,'.V: ()/it•rim, D. / . .LC; lllmridll. C.:l!/1.: Nttst, A'.; 
Ros;run. Af.: !t•f,if[.tcrilllli, R.; Mnuia S. 7:: l~tiw. 7:S. 

t\ tuhcr..:ulo~,· ~ 11111:1 doença inkt:t oc.:ontagiosa. n u.ivcl c cvitá

w l, cuja manif;.·staçii<J mautém <:Sircit.l r.:bç;io c.:u m os .t~p<:c.:tos 
HKiudcmogr~lirus dos individuo.> .Komc:tidu.>, ht·tu rontu com 

questões individuais. eCim o ~ o ca.m d.ts popula.;ór' priv.Hias 

de liberdade .. 1 cuiulccç:IU HIVffB <:os momdor<:s d.: rua. O 
fo.lin istt=rio da S:u'rdc: dc:danm a tuha.;ulosc: uma dot·nç.t nq;li

gcndada, pois ~c mant r m cm condi~·õcs de pohra.1 c <'111 situ

açõcs dc dcsigu.tld.tde .>ocial (1\RASI L, 201 0). cundiçôe' que o 

<]lll' :uunentam a vulnc:mhi lidadc: ;, dncnça. A \'ttlna.thilidad.: 

às doenças c situa~·ó,·s ath•crsas da vida di.s~rihui-sc dt· mancir.1 

desigual entr<' indivíduos, rc{!ióes c grupo.> soci;lis <: relaciona-se 

;, puhn:za. a c:c·unomia c: :w ní,·d c:ducaciunal. Pode: sc:r dc:s.:r·ita 

cnmo a pM~ih ilidadc de a~ pc.~soas estarem cxpo~ta~ às doenças. 

rumo r.:suhado d.: aspc.:c.:tos individuais, cokti,·os c contcxtuais. 

os quais a. turnam m ais .>USl'ciÍwis ao ado<'cimt·mo. ;\ vu lm·ra

hilidaJc Jcvc ~cr analisada a panir de uma perspectiva que: cn

,·oh·c o indivíduo inserido cm un1.1 colc.:tivid.Jdc, num.! ,1\'a li.tç.io 

animl:tda d a.> dimcnsó<:s individual. social c program:itic.1. A 

dimensão individual refere-se à quamidade e a qualid.1clc ele in

fi>rntaçócs qLil' as pessoas dispõem sobre.: os prohkmas dc sat'1d<:, 

sua comprc:c:n.>:io c: a transformaç[to dt·ssas infurm:t\·üc:.> <'lll pr:i 

tic.:as de proti.'Ç.io. O <.:omponcntc social d i1. respeito :1ns a~pcctos 

materiais, culturais, políticos<: morais da vida t:nl sodcdadc. os 

quais pnmircm c:umprct·ndcr a forma como os indivídutJS .>c 

comportam c se expúc: m às docnps. O tt:r..:c:iro <:ixu referc:-~c 

aos esforços progr.uu:iticos em of.:r.:ccr scn·iços de saúde, c.:du

taç;io bt:m-c:sl:lr soda! e c.:ultura , de modo a .>uprir ;~ nc:C.:l')Sid:t

dl-s c não a aprofumbr a.~ condições sociais de vulnerabilidade 

(AYRES ct ai. , 2003). Compreender a atenção à tub.:rculosc sob 

o ponto de vist.t d.t vulncr.tbilid.l(lc com·oc:t os profis.ionais a a>

sumir uma nm·a postura , cujas ações sejam permancmt·s, organi

zadas c rcalil~Hlas atrav~s d.: um trabalho coktivo <: cuupcrativo, 

o qut· possibil ita a consnuç·[w dt: novas rdaçôt:s ~11111: usu;írios ,. 

profissionais . Essa aborda~em dt·mand:t novas :u it ruks pautadas 

nu diálogo c mediadas por fcrramcn t:ls tlllc f.worcçam este pro

Ct:S.>o, como o aculhimcnw c a escuta , a formação de: \'Ínrulu c: 

a dahoraç:io de prnjctos terapêut icos sin~ubrcs. Entende-se CJIIC 

a aproximação da t:quipc às necessidades da população atendida 

form:cc: c:lc:mc:nto~ e aht:rll:Hiv.tS de abordagens à.> difer<:ntc:S vul

llt'rahilidades aprc.çcntadas. AYRES. J. R. C. f\ I. ct ai. O concei

to de vulncraiJilidadc c as pr:ít icas em saúde: noms perspectivas 

e desafios. In: CZERESNIA D. FREITAS C M. Promoção da 

~alulc cunc<:itm, rdlc:xllcs l' .rcrultncias. Ri u de J:uu:iro: FIO 

CRUZ, 2003. BRASIL Ministério Ja Saúde. Sem:taria de Vigi

lfmcia em Saúde. Manual de recomendações para o cont rolr da 

lllherculose no Brasil. Brasília (DF): Ministério da Salidc. 20 I O. 

..!11nis do \'I Cimgrt'JStJ flllll ilri/fl tlt· Cic'ucitl.< Sflcillis r llmlt.tiii/J c'/1/ S111ítlr 


