
Estrutura de Atenção à Tuberculose

Atenção Básica ¹ 

Esquema básico
Efeitos adversos "menores"  

Referência Secundária ¹ 

Esquemas Especiais 
Efeitos adversos "maiores"

Comorbidades (HIV e outras)
CEM - SISREG

CEDIP - Telefone 

Referência Terciária 

Esquema de Multirresistência 
Esquemas individualizados

para qualquer tipo de
resistência

HU e HSJ - SISREG 

Siglas: 
HU - Hospital Universítarío
HSJ - Hospital São julião
CEM - Centro de especialidades
médicas
CEDIP - Centro de doenças
infectoparasitárias 

1. Conusltar manual de Controle de Tuberculose 2018



Consulta de
Enfermagem

Sintomático respiratório
População geral: Tosse há mais de duas semanas

População especial: Tosse independente do tempo 1 

Solicitar pesquisa de BAAR (2 amostras) + Cultura + Teste de
Sensibilidade

Realizar Requisição do Exame (GAL TB)

Registrar no livro
sintomático respiratório

Orientar quanto à coleta
do exame 2

Identificar os potes com:
- Nome

-Data da coleta
- Diagnóstico (1ª ou 2ª

amostra) 

Carimbar o pedido e
preencher as
informações

(imprescindíveis os
Itens 40,41,43 e 44 da

GAL)

1ª amostra no momento
do atendimento 2

2ª amostra no dia
seguintee 2

Armazenar em caixa de
isopor própria com

gelox. 3

Realizar teste rápido
de HIV 4

Acompanhar semanalmente os
resultados dos exames e registrar no
Livro de Sintomáticos
Realizar Busca aos faltosos da coleta da
2ª amostra
Em menores de 10 anos o diagnóstico
será feito pelo médico por meio de score
(pág 51 do Manual recomendações
Controle TB 2018) 

 

Atendimento de Suspeita de Tuberculose

1. População Especial: PVHIV, Usuários de Álcool e outras Drogas, Profissionais de Saúde, População privada de
liberdade, Indígenas, diabéticos e População em situação de rua. Seguir Manual de recomendações de controle
de tuberculose 2018. População de rua entrar em contato com consultório na rua para atendimento compartilhado 

2. Orientações de coleta, armazenamento e transporter: Manual recomendações Controle TB 2018 - Item 3.4 - pág
57

3. Seguir Protocolo de envio de amostras - CI CAB 498/2009
4. HIV positivo encaminhar para referência secundária CEDIP 



Consulta de Enfermagem

Diagnóstico de Tuberculose

Encaminhar para consulta médicaResultados de BAAR e Cultura

Baciloscopia

positiva ? 

Caso novo ou

retratamento ?

Caso Novo 1 

Realizar Fluxo Atendimento de
Suspeita de Tuberculose

Retratamento 2 

Notificar
Busca Ativa de Comunicantes 3 
Solicitar TGO e TGP 4 
Iniciar Tratamento conforme protocolo MS 5 
Encaminhar conuslta médica intercalada
Encaminhar ao serviço de referência, se
necessário 

SIM

NÃO Cultura Positiva ?

Notificar 
Solicitar RAIO X
Encaminhar para
consulta Médica 

Acompanhamento médico

Ambulatorial

SIM NÃO

1. Caso Novo: paciente que nunca usou ou usa por menos de 30 dias medicamentos antituberculose. 
2. Retratamento: recidiva ou retorno após abandono com doença ativa 
3. Solicitação de BAAR para sintomático respiratório, RX e PPD. Encaminhar para avaliação médica após resultado

de exames. Caso BAAR positivo, iniciar fluxo de atendimento de tuberculose como caso novo. 
4. Mensalmente, e em resultados alterados encaminhar imediatamente para consulta médica. 
5. Solicitar BAAR para controle mensal. Realizar Tratamento Diretamente observado para todos os casos positivos,

prioritariamente os bacilíferos e realizar pesagem mensalmente 
6. Uma via entregue ao paciente e a outra encaminhada ao distrito sanitário. Contactar a nova unidade do caso.
7. Consulta a estrutura de atenção a Tuberculose (em anexo) 

Encerramento?

Duas baciloscopias negativas
(uma em qualquer mês de

acompanhamento, outra no final
do tratamento, 5º ou 6º mês)  

Cura

Paciente que fez uso da
medicação por 30 dias ou mais e

interrompeu o tratamento por mais
de 30 dias consecutivos

Preencher nota de
transferência (duas vias) 6 

Transferência
Abandono



Adultos e adolescentes ≥ 10
anos

Consulta

Assintomático Sintomático

PT

PT ≥ 5 mm PT < 5 mm

Rx tórax

Suspeito Normal

Prosseguir
investigação de TB Tratar ILTB ¹

Repetir PT em 8
semanas

Sem conversão da
PT Conversão da PT

Alta e Orientação RX  toráx

Suspeito Normal

Prosseguir
Investigação Tratar ILTB ¹

Investigar TB

TB Excluída a TB

Tratar TB
Prosseguir

Investigação

Controle de Contatos

1. Consultar Protocolo de vigilância da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis no Brasil (2018).
Notificar, acompanhar e encerrar o caso pelo site "http://sitetb.saude.gov.br/". A preescrição do tratamento é
realizado pelo médico com consulta mensal até o final do tratamento 



Crianças < 10 anos

Consulta

Assintomático Sintomático

Rx Tórax normal

PT ≥ 5 mm PT < 5 mm

Tratar ILTB Repetir PT em 8
semanas

Sem conversão:
alta com orientação

Conversão da PT
ou nos < 2 anos  

PT≥ 10mm: Tratar
ILTB ¹ 

Investigar TB

TB Excluída a TB

Tratar TB Prosseguir
Investigação

Controle de Contatos

Rx Tórax e PT

Rx Tórax normal

Prosseguir
investigação TB

1. Consultar Protocolo de vigilância da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis no Brasil (2018).
Notificar, acompanhar e encerrar o caso pelo site "http://sitetb.saude.gov.br/". A preescrição do tratamento é
realizado pelo médico com consulta mensal até o final do tratamento 



Quimioprofilaxia Primária

Recém-nascido coabitante de
caso índice bacilídero

Iniciar QP primária (H ou R)

3 meses depois: Fazer PT

PT ≥ 5mm PT < 5mm

Manter o tratamento por mais
três meses (H) ou um mês (R) e

não vacinar com a BCG
Suspender o tratamento e

vacinar para BCG

Consultar Protocolo de vigilância da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis no Brasil (2018). Notificar,
acompanhar e encerrar o caso pelo site "http://sitetb.saude.gov.br/". A preescrição do tratamento é realizado pelo
médico com consulta mensal até o final do tratamento 



Atendimento de suspeita de Hanseníase

Consulta de
enfermagem

Cliente com lesões de pele ou
alterações de sensibilidade

Avaliação dermatológica ¹
Solicitar raspado Intradérmico

se necessário (Linfa) ² 

Alterada Normal ³

Encaminhar ao médico 

Caso positivo 

Iniciar Atendimento de
Hanseníase 

Caso negativo

Acompanhamento médico
ambulatorial

1. Se contatos: realizar avaliação anual dos contatos por 5 anos. Consultar o guia prático de hanseníase - Ministério
da saúde 2017 pág 9 à 23. 

2. LABCEN, terças e quintas, às 7:00. Não é necessário Jejum 
3. Se contatos: indicar BCG nos contatos sem sinais da doença(sem cicatriz - 1 dose de BCG ID; uma cicatriz - 1

dose de BCG; duas cicatrizes - nenhuma dose) 



Atendimento de Hanseníase

Consulta de
enfermagem

Paciente com Diagnóstico de
Hanseníase

Notificar

1. Relacionadas à prevenção de incapacidade e tratamento supervisionado 
2. Conforme Manual de Prevenção de Incapacidade. Caderno de Prevenção e reabilitação em Hanseníase nº 1.

Ministério da Saúde,2008.pág 116 e 117
3. Se detectar sinais e sintomas de surto reacional, encaminhar imediatamente ao médico
4. Realizar avaliação dermatoneurológica de contatos anualmente por no mínimo 5 anos

OBS: Realizar contato telefônico com ambulatório do Hospital São Julião em casos que precisam ser encaminhados à
referência terciária. 

Realizar busca ativa e avaliação
de contatos 4

Administrar medicação
supervisionada conforme

prescrição médica e orientações
¹

Av. de incapacidade física
Av. simplificada neurológica ² no mínimo
no início, em episódios reacionais e fim

do tratamento 

Consulta intercalada
médico/enfermeiro ³

Tratamento completo Abandono de tratamento

Encaminhar para consulta
médica para alta

Busca ativa

Reavaliar e encaminhar ao
médico


