


QUESTÕES A SEREM ABORDADAS

•TB: Mundo, Brasil, Bahia;
•O que é TB e forma de transmissão;
•Prevenção;
•Diagnóstico;
•Formas da TB;
•Organização do serviço nas UBS/USF : recomendações de tratamento na
AB, medidas de biossegurança, instrumentos de registro, estimativa de nº
de casos, atividades de vigilância,mobilização social;
•Ações da TB na AB.



A TUBERCULOSE NO MUNDO



A TUBERCULOSE NO MUNDO

Importância da  
informação para a AB:

-Qual o cenário
epidemiológico da TB  no 
município e na área  de 

abrangência da  UBS/USF?



Pilares para o fim da TB (MS, 2017)



Plano Nacional para o fim da TB  
como problema de Saúde Pública

TB no Brasil-2016 e 2017





Qual o coeficiente de mortalidade  

por TB no município onde atuo?



A TUBERCULOSE NAB NA BAHIA

10 Municípios  Prioritários  MS:

Camaçari, Feira  de Santana,  Ilhéus, 
Itabuna,  Jequié, Lauro  de Freitas,  Porto 

Seguro,  Salvador,  Simões Filho,  Teixeira de  
Freitas.

11 municípios  prioritários para  o Estado:  
Alagoinhas,  Barreiras,  Candeias,  

Eunápolis,  Itamaraju,  Itapetinga,  Juazeiro, 
Paulo  Afonso, Santo  Amaro, Valença,  

Vitória da  Conquista.



A TUBERCULOSE B NA BAHIA

Qual o coeficiente de incidência da TB
no município onde atuo?



Tabela: Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com  confirmação
laboratorial, por macrorregião de saúde.Bahia. 2006-2016*.

Fonte: SINAN/DIVEP/SESAB *Dados preliminares, processados em 12/09/2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Bahia 77,15 75,80 75,60 72,84 70,40 72,87 67,81 71,31 70,40 67,88 54,99
Centro-Leste 77,41 81,02 79,55 75,37 77,12 77,54 71,53 82,33 76,90 75,43 59,02
Centro-Norte 77,44 78,43 77,14 79,73 75,81 79,67 76,67 77,89 75,00 74,16 57,95
Extremo Sul 74,34 81,76 77,84 72,85 71,69 79,37 69,66 79,04 68,14 77,60 50,61
Leste 75,13 72,58 72,17 68,49 65,40 66,57 63,71 65,74 67,02 62,82 52,55
Nordeste 81,44 77,40 80,29 79,33 74,80 83,33 69,79 63,25 61,96 58,57 46,46
Norte 80,31 62,96 77,69 77,54 76,52 79,70 71,67 85,09 73,08 70,27 66,97
Oeste 79,58 79,31 72,64 78,99 77,05 77,05 78,10 75,26 76,72 69,31 55,88
Sudoeste 80,45 84,15 77,48 79,43 82,32 83,56 76,38 80,30 82,40 70,77 59,29
Sul 81,58 82,04 84,29 78,23 75,45 80,21 71,43 74,87 74,92 77,31 60,16

E  na AB, qual o percentual de cura dos casos de TB  acompanhados pela equipe? E no município ondeatuo?



Doença grave, transmitida pelo ar (fala,espirro,tosse), que pode atingir todos os órgãos do
corpo, em especial os pulmões. O microorganismo causador da doença é o bacilo de Koch,
cientificamente chamado Mycobacterium tuberculosis.

TOSSE: “Expulsão súbita e ruidosa de ar pela
boca,visando, habitualmente, à eliminação de matéria
estranha em vias aéreas”.

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e J.E.M.M.Editores, Ltda.-1988

O QUE É TUBERCULOSE?

Obs: profissionais da EqSF/AB já foram capacitados para
o manejo da TB no município ou os casos são atendidos
numa US de referência?



PROCURA DE CASOS DE TUBERCULOSE

Grupos com maior probabilidade de apresentar tuberculose:

• Sintomáticos respiratórios;

• Contatos de casos de TB;

• Residentes em comunidades fechadas;
• Etilistas, usuários de drogas ,moradores em situação de rua,  privados 

de liberdade, índios;
• Imunodeprimidos;

• Profissionais da área de Saúde;

• Suspeitos radiológicos.

E na AB, como organizar as ações para identificar precocemente os casos de TB na área de
abrangência? Visitas domiciliares? Identificação de áreas mais vulneráveis?



Onde encontrar os grandes  

transmissores da TB?

✓População indígena: 3 x maior;

✓ Pessoas privadas de liberdade e que

vivem com HIV/AIDS: 28 x maior;

✓ Moradores de rua: 56 x maior.

Risco em populações mais vulneráveis  

para adoecimento pela TB

EAB: importante realizar diagnóstico

situacional da TB no território para

planejamento e organização da ações.



1.Procura de casos (detecção):  

Sintomáticos Respiratórios;  

Vigilância de Contato;

Busca ativa no serviço e na comunidade.

2.Tratamento e cura dos casos diagnosticados;

3.Vacinação BCG e quimioprofilaxia.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE CONTROLE DA TB

A principal prevenção da tuberculose consiste em diminuir as fontes de transmissão na  comunidade 
através da busca ativa de casos e o tratamento dos doentes.



Toda pessoa com tosse persistente há mais de 3
semanas,é considerado respiratório e deve ser
investigado. Acredita-se que 1% da população é SR e
deste 4% é BK +.

SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO-SR

Como está organizada a procura de SR na área de
abrangência da UBS/USF e no serviço? Os ACS, profissionais
do NASF, recepção da USF e demais profissionais da AB estão
envolvidos?



Contribuição da Recepção da  

UBS: Busca do SR
ACS: Busca ativa SR no território



Contato direto pelo ar. A doença é
transmitida por quem estiver infectado
com o bacilo nos pulmões. Pode também
atingir vários órgãos do corpo.

Os bacilos da TB jogados no ar( tosse,
espirro, fala) permanecem em suspensão
durante horas, e quem respira no
ambiente com bacilos em suspensão
,pode se infectar;

O espirro de uma pessoa infectada joga no
ar cerca de dois milhões de bacilos. Pela
tosse, cerca de 3,5 mil partículas são
liberadas.

Atenção: Objetos como talheres, pratos, copos, roupas, NÃO transmitem a doença.

FORMA DE TRANSMISSÃO



HISTÓRIA NATURAL DA TB- DESFECHOS APÓS INFECÇÃO:

▪ Eliminação do bacilo: resposta imune competente (90%);
▪ Primo-infecção tuberculosa: infecção latente;

▪ Tuberculose primária (5%: primo-infecção);

▪ Tuberculose pós-primária(5%).



OBSERVAÇÕES:

• 10% das pessoas infectadas adoecem: metade durante nos 2 primeiros  anos 
após a infecção(5%) e a outra metade ao longo da vida(5%).

• O risco de progressão da infecção para a doença aumenta na presença  de 
situações que debilitem o sistema imunológico.Por exemplo:

– Diabetes Mellitus (DM);

– Infecção pelo HIV;

– Tratamento prolongado com corticosteroídes;

– Terapia imunossupressora;

– Doenças renais crônicas, entre outras.



Como o bacilo de Koch se reproduz e
desenvolve rapidamente em áreas do corpo
com muito oxigênio, o pulmão é

o principal órgão atingido pela tuberculose.

TB PULMONAR

FORMAS DA TB



1. CONTATOS: Investigação e acompanhamento
Pessoa que convive no mesmo ambiente com paciente com TB pulmonar ativa( P+). Convívio
: casa e/ou em ambientes de trabalho, instituições de longa permanência, escola ou pré-
escola.
A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada,
considerando-se:
*Forma da doença,
*Ambiente,
*Tempo de exposição.
Todos os contatos dos casos de TB, devem comparecer à Unidade de Saúde para
investigação da doença (ESPECIALMENTE OS INTRADOMICILIARES).

PREVENÇÃO

OBS: quais ações os profissionais da AB desenvolvem para busca de contatos ?



AVALIAÇÃO DOS CONTATOS DE CASOS DE TB PULMONAR POSITIVO -AB



2.Vacinação BCG (PNI/MS)

poderconfere  
primo infecção pelo

protetor às
M.

A vacina BCG  
formas graves da  
tubeerculosis

No Brasil, a vacina BCG é prioritariamente indicada
para as crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo
obrigatória para menores de um ano, como dispõe a
Portaria nº 452, de 06/12/76, do Ministério da
Saúde

PREVENÇÃO



3.Quimioprofilaxia da TB (ILTB)
• Deve ser administrada a pessoas infectadas pelo M. tuberculosis, aos grupos de alto

risco de tuberculose, entre estes, especialmente os co-infectados pelo HIV, indígenas e
recém-nascidos co-habitantes de foco tuberculoso ativo (reavaliar com 3meses).

• No Brasil são preconizado 2 tratamentos a depender das indicações do Protocolo
de vigilância da ILTB( MS,2018):

• Isoniazida :dosagem de 5 a 10 mg/kg de peso, até a dose máxima de 300  mg/dia. 
Recomendação: 180 ou 270 doses ( 6 a 12 meses);

• Rifampicina: dosagem de10 mg/kg de peso, até a dose máxima de 600 mg/dia.
Recomendação: 120 doses ( 4 a 6 meses);

PREVENÇÃO



TRATAMENTO ILTB- PROTOCOLO MS (2018)



HIERARQUIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO

Medidas  
Administrativas

Controle  

Ambiental

Proteção  
Respiratória



Objetivo: evitar a disseminação de partículas infecciosas no ar.

✓Observar a ventilação do ambiente de trabalho (consultórios e sala de espera):
natural (janelas e portas) ou artificial (ventilador, ar condicionado);

✓Distância mantida entre o profissional e paciente durante o
atendimento no  consultório;

✓Uso de ventilador entre o profisisonal e paciente com a direção do ar voltada  
para a janela aberta;

✓Organização dos atendimentos/demandas na AB;

✓Uso de EPI`s pelos profissionais;

✓Orientação aos pacientes. Máscara Nº 95

ALGUMAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA NA AB



Orientação ao paciente:
*Ao tossir ou espirrar, use máscara cirúrgica ou
um lenço de papel sobre o nariz e boca, evitando
o uso das mãos.

*Após o uso do lenço ou máscara, descarteno
lixo e lave as mãos em água corrente.

ETIQUETA DA TOSSE:AO ESPIRRAR OU TOSSIR, NÃO FAÇA 
OUTRA PESSOA ADOECER.



ADEQUAR O CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO AOS CASOS DETB



ADEQUAR O CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO AOS CASOS DETB



Sempre que possível a sala de espera deve ser ao ar livre
Otimizar o atendimento – reduzir a permanência do
paciente TB no  ambiente

SALA DE ESPERA



ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

1. História clínica:

*Ter tido contato, intradomiciliar ou não, com uma
pessoa com TB;

*Apresentar sintomas e sinais sugestivos de
tuberculose pulmonar: tosse seca ou produtiva, febre
vespertina, perda de peso, sudorese noturna, dor
torácica, dispnéia e astenia;

*História de tratamento anterior para tuberculose;

*Presença de fatores de risco para o desenvolvimento
da TB doença (Diabetes Mellitus, infecção pelo HIV,
Câncer, etilismo).



2. Exame bacteriológico:

▪ Permite descobrir as fontes mais
importantes de infecção – os casos
bacilíferos (BK +).

▪ Permite detectar de 70 a 80% dos
casos de tuberculose pulmonar em
uma comunidade.

ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO



ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

Articulação AB com  
laboratório: orientação para 

acondicionamento  das 
amostras, transporte,  resultado 

dos exames.



COMO ORIENTAR A COLETA DE ESCARRO NA AB:



LOCAL DE COLETA DE ESCARRO NUMA USF

Como está organizado o acondicionamento dos coletores com escarro nas UBS e transporte para o 
laboratório de referência?



3.CULTURA- Indicação:

*Suspeitos de TB pulmonar, com amostra negativa ao exame direto do  escarro;

*Suspeitos de TB com dificuldade de obtenção de amostra –poucos  bacilos ( 

ex. criança);

*Diagnóstico das formas extrapulmonares;

*Casos de suspeita de resistência bacteriana às drogas;

*Casos de TB que no 2º mês de tratamento continuam com o exame  de 

baciloscopia positivo;

*Casos de suspeita de infecção por micobactérias não-tuberculosas, doentes

HIV positivos ou com AIDS (com realização da tipificação do bacilo).

ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

Qual o fluxo 
para  realização  
da cultura  no 

meu  
município?



CULTURA COM IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBILIDADE

•Contatos de casos TB resistente;
•Antecedentes de tratamento prévio;
•Pacientes imunodeprimidos (portadores  
HIV);
•Paciente com BAAR + no final do 2º mês  de
tratamento;
•Falência;
•Investigação em populações com maior  risco 
de TBMR

Cultura: considerada “padrão ouro” para diagnóstico da TB.



4. Exame Radiológico:

*Auxilia o diagnóstico da TB justificando-se sua

ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

utilização, qdo possível, nos casos suspeitos.

*Permite a identificação de pessoas com imagens

sugestivas de TB ou de outras patologias;

O RX em pacientes com baciloscopia positiva, possibilita
a exclusão de outra doença pulmonar, e permite a
avaliação da evolução radiológica, naqueles que não
responderam à quimioterapia.

Radiografia de tórax : caso
de tuberculose pulmonar

Os profissionais da AB conhecem o fluxo municipal para realização de exame de RX?



5. Prova Tuberculínica (PPD)-mantoux:

Método auxiliar no diagnóstico da TB. Indica
isoladamente a presença de infecção e não é
suficiente para o diagnóstico da TB doença.

No Brasil a tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por
via intradérmica no terço médio da face anterior do
antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml, equivalente a 2UT.

Quando conservada em temperatura entre 4 e 8 C, a
tuberculina mantêm-se ativa por 6 meses.
Não deve ser congelada nem exposta à luz solar direta.

ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

Injeção intradérmica da tuberculina.

Formação de pápula de inoculação.



PPD

▪A leitura deve ser realizada 72 a 96 horas após a
aplicação, medindo-se com régua milimetrada o
maior diâmetro transverso da área de endurecimento
palpável.

▪ O resultado, registrado em milímetros
classifica-se como:

• 0 a 4 mm : não reator

• 5 a 9 mm : reator fraco

• l0 mm ou mais : reator forte

Os profissionais da AB realizam PPD na UBS ? Se não, qual o fluxo para  realização do 
PPD no município?



ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

6. Histopatologia

Avaliação histológica de tecido obtido por biopsia é  um 
método de investigação da TB :

apresenta-Forma pulmonar que se  
radiologicamente como doença difusa;
-Forma extrapulmonar.

Achados histológicos:
-Granuloma com necrose de  
diagnóstico TB;
-Granuloma sem necrose de

caseificação -

caseificação-
observar os achados clínicos e realizar diagnóstico  
diferencial com outras doenças;
-Além do granuloma, pode-se observar bacilos no  
fragmento de tecido.



ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

7. Teste Rápido Molecular para TB (TRM-TB):
*Indicações para diagnóstico:
-CN de TB pulmonar ou laríngea em adulto/adolescente;
-TB extrapulmonar nos materiais biológicos validados (ex: 
escarro, lavado gástrico, líquor, etc);
-Triagem de resistência à Rifampicina nos casos de retratamento 
e suspeita de falência.



ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO (AB) : TB/HIV

*Teste HIV nas pessoas com TB

*Todo paciente com diagnóstico de TB

deve ser testado para HIV;
* O diagnóstico precoce de infecção pelo
HIV em pessoas com TB tem importante
impacto no curso clínico das duas doenças.



ReferênciaTerciária

Esquemas Especiais  

Esquemasindividualizados

CentrodeReferências Hospitais

ReferênciaSecundária

EsquemasEspeciais
Policlínica/Centro deReferências

Atenção Primáriaà  Saúde

EsquemaBásico

UBS UBS UBS

PSF PSF PSF PSF PSF PSF PSF PSF PSF

FONTE: JorgeRocha(adaptado)

HIERARQUIZAÇÃO DA ATENÇÃO À TB



Indicar e prescrever o EB, acompanhando o tratamento dos casos confirmados

bacteriologicamente sob TDO e realizando mensalmente as baciloscopias de controle até

o final do tratamento.

Identificar precocemente a ocorrência de efeitos adversos, conduzindo e orientando os

casos que apresentem efeitos considerados “menores”.

Receber os casos contra-referenciados para acompanhamento e TDO compartilhado.

Encaminhar para a unidade de referência os casos nas seguintessituações:

• casos com forte suspeita clínico-radiológica e baciloscopiasnegativas;

• casos de difícil diagnóstico;

• casos de efeitos adversos “maiores”;

• falência;

• qualquer tipo de resistência;

• casos com evolução clínica desfavorável.

Fonte: GTAtenção/CTA/PNCT/DEVEP/SVS/MS

ATENÇÃO BÁSICA



Estabelecer diagnóstico diferencial de TB pulmonar negativa à baciloscopia, casos com
apresentação radiológica atípica e formas extrapulmonares.

Garantir o TDO para os casos indicados, podendo ser realizado na própria referência ou
na Atenção Primária (supervisão compartilhada).

Avaliar criteriosamente os casos encaminhados com persistência de baciloscopia positiva  no 4º
mês:

• má adesão ao esquema básico
• resistência as drogas (falência)

iniciar TDO e aguardar Cultura e TS
encaminhar à referência terciária

Encaminhar casos com qualquer tipo de resistência à referência terciária.

Contra-referenciar casos para início ou continuidade de tratamento (encaminhamento com  resumo 
clínico e resultados de exames).

Fonte: GT Atenção/CTA/PNCT/DEVEP/SVS/MS

REFERÊNCIA SECUNDÁRIA



Diagnosticar e tratar todos os casos com qualquer resistência (monorresistência,
polirresistência, TBMR e TBXDR), realizando mensalmente os exames de controle.

Garantir o TDO para todos os casos, podendo ser feito na própria referência ou na
Atenção Básica (supervisão compartilhada).

Identificar precocemente os efeitos adversos aos medicamentos de 2ª linha e de reserva,
adequando o tratamento quando indicado.

Enviar o cartão do tratamento supervisionado à Atenção Básica, além de todas as
orientações que se fizerem necessárias .

Fonte: GT Atenção/CTA/PNCT/DEVEP/SVS/MS

REFERÊNCIA TERCIÁRIA



*Combinação de 4 medicamentos: Rifampicina,  
Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol;

*Dura em torno de seis meses, com tomada da
medicação diária, contínua e ininterrupta ;

*Administrada de preferência em uma única tomada,
em jejum, ou em caso de intolerância digestiva junto
com uma refeição;

*No tratamento correto, as chances de cura chegam a
95%.

TRATAMENTO BÁSICO- EB NA UBS/ESF



2010

EM REPASSE PARA OS 12

TRATAMENTO BÁSICO- EB





* Desenvolver atividades para adesão ao tratamento. Priorizar DOTS/TDO para os casos
pulmonares bacilíferos, especialmente: usuários de álcool e drogas, casos de retratamento
após abandono, moradores de rua, doentes privados de liberdade/ institucionalizados,
indígenas;

*Realizar busca ativa dos faltosos às consultas para evitar o abandono do tratamento;

*Avaliar a evolução da doença após a introdução dos

medicamentos e possíveis efeitos adversos;
* Quando possível, acompanhar a regressão ou  
agravamento das lesões na forma pulmonar através
do exame RX(em especial na ausência de expectoração);
*Realizar baciloscopia de controle (mensal).

ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO TB NA AB



REAÇÕES ADVERSAS ÀS DROGAS- EB

• A maioria dos pacientes completa o tratamento sem efeitos adversos importantes.
• As reações adversas mais frequentes ao EB são: mudança da coloração da urina

(ocorre universalmente), intolerância gástrica (náusea, vômito -40%), alterações
cutâneas (20%), icterícia (15%) e dores articulares (4%).

• Os principais fatores relacionados às reações adversas são:
Dosagem inadequada
Horário da tomada dos medicamentos  
Idade e estado nutricional do doente
Etilismo, disfunção hepática e/ou renal e a co-infecção pelo HIV



• Evidências clínicas de hepatopatias(hepatite, cirrose, hepatopatia alcoólica);

• Gestantes: não devem usar o Etambutol;

• Crianças;

• O paciente : AIDS ou HIV +;

• Evidências clínicas de nefropatias (insuficiência renal crônica,  pacientes em 
regime de diálise);

• Paciente que apresentar efeitos colaterais graves durante o tratamento;

• Falência do Tratamento;

• TBMR.

QUANDO ENCAMINHAR DA AB PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA



ESTIMATIVA DE CASOS DE TB

Planejamento  
Casos TB :

-Coletores;
-Exames:

*Baciloscopia
*Teste HIV

*Raio X
-Medicamento.

Planejamento SR e  
Contatos:

-Coletores;
-Exames:

*Baciloscopia
*PPD

*Raio X



QUAL A IMPORTÂNCIA DO SI NO PCT?

Para o controle da TB é necessário um sistema de  notificação e 
registro que permita:

* Análise e avaliação do resultado de tratamento de
cada paciente;

*Avaliação do desempenho geral do programa;

*Organização de um sistema de vigilância e  
acompanhamento;

*Comunicação regular entre os diferentes níveis de
atenção;

*Instrumentos de registro permitam análise da  
informação para a tomada de decisões.

Federal

Estadual

Local



QUAIS OS INSTRUMENTOS DO PCT ?



• Instrumento de informação de caráter
confidencial. Deve ser cuidadosamente
protegido contra danos e extravios.

• A busca do SR é  
prioritária do PCT

uma atividade  
e pode ser

desenvolvida por todos os profissionais
de saúde.

REGISTRO DO SR



REGISTRO DE CONTATOS



NOTIFICAÇÃO DA ILTB- SISTEMA DE INFORMAÇÃO



Livro de Registro e Acompanhamento do Tto da ILTB



NOTIFICAÇÃO DO CASO DE TUBERCULOSE







FICHA DE TDO



TDO- TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO

Etapas para Implantação do TDO:

*Na Unidade de Saúde

1. Identificar e ordenar local para acolhimento do

paciente e observação da tomada dos

medicamentos com água e copo descartável;

2. Viabilizar incentivos e facilitadores;

3. Utilizar instrumentos de registro- ficha de  

controle de TOD e cartão do paciente;

4. Verificar possíveis efeitos colaterais e  

incentivar a adesão ao tto a cada visita;

5. Paciente faltoso- realizar busca ativa,  

preferencialmente no mesmo dia.

*No domicílio

1. Estabelecer fluxo de visitas e supervisão de

ACS e outros profissionais de saúde

responsáveis pelo TDO;

2. Utilizar instrumentos de registro- ficha de

controle de TDO e cartão do paciente;

3. Verificar possíveis efeitos colaterais e incentivar

a adesão ao tto a cada visita.



TDO-QUAL A MELHOR ESTRATÉGIA A SER ADOTADA PELA EQSF?



BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO

• Instrumento de informação oficial do PNCT/SVS/MS;

• Fonte de dados da US local e ferramenta para base de cálculo de indicadores

operacionais e epidemiológico



SINAN



FLUXOS DA INFORMAÇÃO- ARTICULAÇÃO AB X VIEP

Manual Tabwin MS-2018





AÇÕES PARA O CONTROLE DA TB NAS UBS/USF

*Identificar os SR e contatos;
*Realizar /garantir realização: vacinação BCG e PPD;
*Referenciar para serviços de apoio diagnóstico( ex.raio x) ;
*Solicitar/realizar teste HIV para todos os casos TB;
*Solicitar cultura e teste de sensibilidade, quando indicado;
*Realizar diagnóstico,tratar e acompanhar a ILTB e os CN de  TB com 
EB (DOTS) até a alta;
*Identificar crianças com clínica sugestiva de TB.Encaminhar  para 
Unidade de Referência para confirmação do diagnóstico;
*Dispor de estoque de medicamentos;
*Preencher os instrumentos de registro da vigilância ;
*Desenvolver atividades de EP e de mobilização social.



CONTRIBUIÇÃO DA AB NO CONTROLE DA TB

Quanto maior o nº de UBS/EqSF desenvolvendo ações de controle da
tuberculose, mais abrangente poderá ser:

• a procura de sintomáticos respiratórios

• mais rápido e precoce o início do
tratamento

• mais adequada a supervisão direta do  tratamento -TDO

• maior garantia de cura do doente

• mais rápida e eficaz a interrupção da  transmissão da
doença.



COBERTURA DA ESF NA BAHIA

Tabela 01- Proporção de cobertura populacional estimada de Saúde da Família, por macrorregião de saúde. Bahia. 2007- 2018*

dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 2018* 
Variação %

2007-2017

Bahia 53,17 55,78 56,96 59,84 63,33 62,91 66,39 68,29 69,77 69,69 72,44 73,16 36,26

Centro-Leste 63,02 67,73 67,79 68,81 71,31 73,28 73,99 76,76 77,30 79,54 81,43 82,89 29,21

Centro-Norte 60,30 67,67 70,52 75,28 82,66 82,26 82,93 89,43 88,72 89,55 91,85 92,99 52,33

Extremo Sul 88,37 94,93 93,29 92,00 91,18 90,50 86,70 90,46 93,58 94,16 94,77 94,61 7,25

Leste 32,02 30,51 30,84 36,47 38,14 36,81 43,89 44,16 45,79 46,84 47,95 48,20 49,73

Nordeste 65,37 67,03 69,98 71,38 74,17 77,73 84,07 80,05 83,16 78,03 82,19 85,72 25,74

Norte 56,40 57,83 61,87 63,14 71,00 73,34 77,39 78,41 81,92 81,06 86,17 85,49 52,78

Oeste 48,27 55,78 58,52 58,69 65,62 65,35 70,82 78,08 81,52 76,96 85,96 86,77 78,09

Sudoeste 61,79 68,08 71,02 73,53 77,35 76,24 78,39 80,65 81,00 79,73 82,17 81,82 32,99

Sul 61,12 66,91 66,66 69,57 71,99 68,22 69,26 71,84 72,66 72,62 77,17 79,22 26,27

Fonte: e-Gestor Atenção Básica/Histórico de Pagamento da Saúde da Família por competência e unidade geográfica

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

*Dados de julho de 2018

mailto:nti.dab@saude.gov.br


ATRIBUTOS DA APS E TB

Longitudinalidade

Orientação  

familiar e  

comunitária

Coordenação  

do cuidado

Integralidade

do cuidado

Porta de  

entrada  

preferencial



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-3º CICLO



PRECONCEITO:TB

•TUBERCULOSE: doença carregada de estigma social, mesmo compreendendo-se
que a mesma tem cura, prevalece o medo da doença no convívio familiar e social.

atendimento aos pacientes diagnosticados com 
tuberculose na AB? E no território de atuação?

•Quais preconceitos observamos no cotidiano do com

•Como isso interfere/atrapalha no controle da TB pelos  
profissionais da AB?



Fonte: MS/SITETB

AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO

Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose:instituído no
dia 24 de março de 1982 pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e a União Internacional Contra Tuberculose
e Doenças Pulmonares



IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS:  COMITÊ BAIANO DE COMBATE A 
TUBERCULOSE



Papel dos Enfermeiros da AB –ações de controle da TB



MS: PROTOCOLOS/PLANOS/RECOMENDAÇÃOES TB



MS: PROTOCOLOS/PLANOS/RECOMENDAÇÃOES TB



MANUAL RECOMENDAÇÃOES TB 2018



ÁRVORE OBJETIVOS

Realizar TDO

Evitar TMDR

Aumentar taxa de Cura Reduzir taxa deAbandono Aumentar detecção casos TB

Assegurar insumos  

e equipamentos

Buscar faltosos

Melhorar gestão pacientes TB

PCT estruturado e descentralizado

Realizar BK controle

Organizar fluxo de

informação

Envolver a  

comunidade

Aumentar cobertura  

UBS/USF Envolver equipeAB

Reduzir Rotatividade (?)

Capacitar

MotivarAdequar carga  

para o PCT

RH

Articular PCT na e

com Rede Privada

Articular RAS

(hospitais, referências)

Aumentar detecção  

de contatos

Aumentar detecção  

de SR

Articular Rede  

laboratorial, apoio diagnóstico



Fonte: https://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41nspe/242-258/#

http://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41nspe/242-258/
http://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41nspe/242-258/
http://www.scielosp.org/article/sdeb/2017.v41nspe/242-258/


DESAFIO:QUAL O PAPEL DA SAÚDE NESTE CONTEXTO?



Blog do PECT :dahttp://tuberculosenabahia.blogspot.com.br/Bahia
Contato: 71-31160079
Email: divep.pectba@saude.ba.gov.br

APOIO PARA AÇÕES DA TB NABAHIA

EQUIPE PECT:
Francisco Santana,Maria Natividade Melo e Sandra Maria

http://tuberculosenabahia.blogspot.com.br/Bahia
mailto:divep.pectba@saude.ba.gov.br


OBRIGADA!

Fonte: Google, 2018




