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Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis
ou bacilo de Koch. Acomete principalmente os pulmões, mas pode ser observada também em
outros locais do corpo como pleura, gânglios, meninges, laringe, rins e ossos (BRASIL, 2011).
A TB é transmitida por via aérea, a partir da inalação de bacilos expelidos pela tosse, fala ou
espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea) (BRASIL,
2011 a, b). Não há transmissão pelo beijo ou compartilhamento de roupas, lençóis, copos e
outros objetos (BRASIL, 2014).
A associação de sintomas como tosse por três ou mais semanas, febre vespertina, falta de
apetite, emagrecimento acentuado, cansaço excessivo e rouquidão são indicativos da possível presença da forma pulmonar da doença. A avaliação dos casos suspeitos e o tratamento
precoce são de extrema importância para o diagnóstico e controle da TB (BRASIL, 2011a, b;
CONDE et al., 2009).
Apesar dos esforços envolvidos no enfrentamento dessa doença, o Brasil está entre os 30
países que correspondem a 87% do número de casos no mundo e, portanto, são priorizados
pela OMS (Organização Mundial de Saúde) (WHO, 2015). Segundo dados do Ministério da
Saúde (MS), anualmente, cerca de 70 mil casos novos são notiﬁcados e 4,6 mil pessoas morrem devido à TB no Brasil.
Em Belo Horizonte, no ano de 2016, foram notiﬁcados 1024 casos, sendo 68,6% entre os
seus residentes. Desses, 19 (dezenove) encontravam-se em esquemas especiais de tratamento
nas referências secundária e terciária. O percentual de casos coinfectados com o vírus HIV foi
de 13,9% (SMSA-BH, 2018).
Em todos os Centros de Saúde da rede SUS-BH, são realizadas ações de controle da TB
como prevenção, diagnóstico, tratamento, busca e exames de contatos, vacinação BCG em
recém-nascidos e o acompanhamento dos casos.
Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também ocorre o diagnóstico da doença, existindo um ﬂuxo de encaminhamento dos casos positivos aos Centros de Saúde ou internação
nos hospitais de referência, caso necessário.
Dentre os desaﬁos encontrados pelas equipes de saúde no controle da doença, destacamse a baixa detecção de casos, por identiﬁcação e exame de sintomáticos respiratórios
insuﬁcientes, a irregularidade do tratamento e o abandono (BRASIL, 2011b). Esse último, hoje
é considerado um grande desaﬁo do ponto de vista sanitário, já que as falhas na adesão ao
tratamento favorecem a permanência da fonte de infecção na comunidade, possíveis sequelas
e óbito do paciente, assim como o surgimento da resistência bacteriana. Essa última, dentre
outros agravantes, pode resultar em prolongamento do prazo de tratamento, maior custo e
maiores chances de ocorrência de reações adversas a medicamentos (SMSA-BH, 2018).
Nesse contexto, visando à redução das taxas de abandono e aumento da cura, torna-se
fundamental o envolvimento multiproﬁssional e apoio intersetorial na elaboração de estratégias
de intervenção para o acompanhamento efetivo dos casos, enfrentamento do abandono e
qualiﬁcação do cuidado à pessoa com TB (BRASIL, 2011a, b; CONDE et al., 2009).

1.1 A importância do cuidado farmacêutico
Desde sua inserção ativa no Programa de Controle da Tuberculose (PCT) do município de
Belo Horizonte, o proﬁssional farmacêutico vem contribuindo na assistência a todos os casos,
acompanhados ou não na Atenção Primária à Saúde (APS).
Uma vez que o tratamento apresenta alto grau de complexidade, envolvendo a tomada de
grande número de medicamentos por período prolongado, é importante que os proﬁssionais de
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saúde acolham os portadores de TB e estabeleçam metas para o controle da doença, sempre
atentos à adesão ao tratamento. O cuidado farmacêutico visa, dentre outros aspectos, o fortalecimento dessa adesão e a prevenção do abandono.
Com o objetivo de cooperar com as equipes de saúde no cumprimento do protocolo de tratamento da TB e das metas relativas às taxas de cura e abandono preconizadas pelo MS, propõe-se que, além dos atendimentos, o farmacêutico realize outros procedimentos clínicos. Dessa
forma, o farmacêutico poderá: realizar a prescrição de medicamentos não tarjados e a solicitação de exames, em situações especíﬁcas respaldadas pelas diretrizes do PCT em Belo Horizonte, proceder a estratiﬁcação do paciente de acordo com o grau de risco clínico e de abandono e
realizar a gestão dos casos, através do registro mensal dos acompanhamentos no GERAF.
Nesse sentido, o “Guia de Atuação do Farmacêutico no Cuidado à Pessoa com Tuberculose”
apresenta a estruturação proposta para esse novo modelo de prática proﬁssional.

2 Objetivo
2.1 Objetivo geral
Contribuir no cuidado integral e integrado das pessoas com TB acompanhadas na rede SUS-BH.

2.2 Objetivos especíﬁcos
• Auxiliar às equipes de saúde no acompanhamento das pessoas com TB, com a incorporação de iniciativas como a “gestão de casos” (preenchimento do GERAF com os dados
de acompanhamento dos casos encaminhados ao farmacêutico);
• Promover o acesso e o uso correto dos medicamentos com foco na redução do abandono
e aumento das taxas de cura, identiﬁcando e auxiliando no manejo de possíveis
interações medicamentosas e/ou reações adversas a medicamentos;
• Auxiliar na referência e contrarreferência de casos atendidos em outros níveis de atenção.

3 Farmacoterapia e cuidado farmacêutico
3.1 Acesso
O tratamento da TB é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o PCT
está inserido em todos os níveis de atenção. Apesar de alguns casos necessitarem de acompanhamento especializado, a maioria é conduzida na APS.
Os medicamentos que compõem o Esquema Básico para o tratamento da TB são: rifampicina (R);
isoniazida (H ou I); pirazinamida (Z ou P) e etambutol (E). O tratamento, geralmente, tem duração de
seis meses, podendo ser estendido caso necessário. Nesse período, o estabelecimento de vínculo
entre proﬁssional de saúde e usuário é fundamental para promover maior adesão ao tratamento.
Os medicamentos anti-tuberculose estão disponíveis somente na rede SUS. Diante disso, os
pacientes em acompanhamento na rede privada deverão preferencialmente estar vinculados a
sua respectiva EqSF, com o objetivo de alinhar as ações necessárias de vigilância epidemiológica
e acompanhamento.
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Caso o paciente opte pelo acompanhamento exclusivamente na rede privada, ele deverá
ser orientado a respeito da necessidade de apresentação da prescrição médica junto à cópia
da ﬁcha de notiﬁcação SINAN para realização da primeira dispensação dos medicamentos e
boletins mensais de acompanhamento para a realização das próximas. Caso o paciente não
possua notiﬁcação, deverá ser encaminhado para a EqSF ou outro proﬁssional da unidade realizar a notiﬁcação.
Sugerimos que sejam entregues a esse paciente seis cópias do referido boletim mensal para
preenchimento médico no primeiro atendimento realizado pela unidade.
Para o paciente em acompanhamento na rede pública, aplica-se a mesma obrigatoriedade
de apresentação da notiﬁcação SINAN para a primeira dispensação. Os farmacêuticos, assim
como os outros proﬁssionais envolvidos no cuidado, deverão preencher o boletim de acompanhamento mensal sempre que realizarem o atendimento a esse paciente.
Ressaltamos que o TDO (Tratamento Diretamente Observado) deverá ser oferecido a todos
os pacientes, assim como o exame dos contatos, independentemente do local de acompanhamento, nível de atenção ou vinculação na rede pública ou privada.
Em relação aos atendimentos clínicos, com o objetivo de auxiliar na organização da rede de
assistência e fortalecer as estratégias que potencializam a adesão ao tratamento, foi elaborada
uma estratiﬁcação que deverá ser utilizada em todos os casos de TB. É um instrumento rápido,
de fácil aplicabilidade e norteador do cuidado. Estudo cientíﬁco desenvolvido na rede SUS-BH,
com a tutoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), evidenciou que a utilização
do referido instrumento corroborou para uma signiﬁcativa redução da taxa de abandono do
tratamento, quando aplicado corretamente.
A estratiﬁcação por grau de risco de abandono e clínico da pessoa com tuberculose deverá
ser realizada conforme descrito na ﬁgura 1:
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Figura 1 - Estratiﬁcação por grau de risco de abandono e clínico da pessoa com tuberculose.

ESTRATIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO DE ABANDONO E CLÍNICO DA PESSOA COM

1º ETAPA
RISCO DE ABANDONO DO TRATAMENTO

TUBERCULOSE

I

BAIXO RISCO

TB sem risco identificado para abandono

ALTO RISCO

TB com risco identificado para abandono:

II

A

• (1) Vulnerabilidade social;
• (2) Uso abusivo/prejudicial de álcool e outras drogas;
• (3) Histórico de abandono prévio do tratamento;
• (4) Situação de Rua;
• (5) Infecção pelo HIV;
• (6) Privação de Liberdade;

BAIXO RISCO

• TB pulmonar, pleural e ganglionar

MÉDIO RISCO

2º ETAPA
RISCO CLÍNICO

B

C

Realização de TDO no CS ou em outro local a combinar (inclusive
para os casos em tratamento em outros locais da rede de saúde).
Orientação a respeito da doença e do tratamento medicamentoso.
Envolvimento da equipe do NASF no acompanhamento (a “gestão
de casos” será realizada preferencialmente pelos farmacêuticos).
Realização de TDO no CS ou em outro local a combinar (inclusive
para os casos em tratamento em outros locais da rede de saúde).
Orientação a respeito da doença e do tratamento medicamentoso.
Envolvimento da equipe do NASF no acompanhamento (a “gestão
de casos” será realizada preferencialmente pelos farmacêuticos).
(1) Serviço Social (Assistente Social do SUS ou SUAS: Proteção social
Básica/CRAS, CREAS);
(2) Serviços de Saúde Mental (Psicólogo/Psiquiatra do CS, CERSAM,
CERSAM-AD, CERSAMI, Consultório de Rua, Redutores de Danos);
(3) Identificação e intervenção nos fatores de abandono anteriores;
(4) Serviço Social (Assistente Social do SUS ou SUAS: Proteção social
Básica/CRAS, CREAS; Abordagem de rua) e Saúde Mental
(Psicólogo/Psiquiatra do CS: Consultório de Rua, Redutores de
Danos);
(5) Equipes dos Ambulatórios de Referência Secundária para HIV/AIDS;
(6) Comunicar imediatamente à Diretoria Regional de Saúde,
informando a provável unidade prisional.

Atendimento na Atenção Primária à Saúde:
Centros de Saúde

• TB extrapulmonar confirmada (exceto, ganglionar e
pleural);
• TB com comorbidades graves;
• TB com complicações clínicas e/ou efeitos adversos
maiores ao tratamento;
• Falência de tratamento;
• TB monorresistente a algum medicamento.

Ambulatório de Referência Secundária:
• Crianças: URS Padre Eustáquio, Campos Sales ou Saudade;
• Adultos: Ambulatório de Referência do Hospital Júlia Kubitscheck;
• HIV/AIDS: SAEs (CTR-DIP Orestes Diniz, CTA-SAE Sagrada Família,
URS Centro Sul, Ambulatório do Hospital Eduardo de Menezes,
UNIFENAS) – Infectologia.

ALTO RISCO

Ambulatório de Referência Terciária ou internação:
• Crianças: Hospital Infantil João Paulo II (antigo CGP);
• Adultos: Hospital Julia Kubitscheck;
• HIV/AIDS: Hospital Eduardo de Menezes.

• TB com critérios de internação (clínicos/cirúrgicos);
• TB polirresistente aos medicamentos, MDR ou XDR;
• TB meningoencefálica confirmada.

MUITO ALTO RISCO

D

• TB meningoencefálica suspeita;
• TB com sinais de gravidade: insuficiência respiratória
(hipoxemia ou taquidispnéia), insuficiência circulatória
(oligúria ou hipotensão) e alteração grave de estado
mental;
• TB com intercorrências que demandem intervenção
assistencial imediata.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Navarro, P.D. et al.

Independentemente do local de acompanhamento do caso (rede pública ou privada), a equipe do CS é a coordenadora do cuidado e deverá
garan�r a realização do TDO, a avaliação de contatos e o preenchimento dos instrumentos de registro (no�ﬁcação, bole�m de acompanhamento, entre outros).Os farmacêu�cos do NASF realizam a “Gestão de Casos”, inserindo no sistema de gerenciamento de assistência
farmacêu�ca (GERAF) as informações, segundo o Guia de Atuação do Farmacêu�co no Cuidado à Pessoa com Tuberculose. Em caso de
dúvidas, entrar em contato com a referência técnica da Diretoria Regional de Saúde ou do município SMSA/BH.
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Quadro 1 - Encaminhamento de acordo com estratiﬁcação médio/alto risco.
Unidades de Referência Secundária
Ambulatório do Hospital Julia Kubitschek
SAE (Serviço de Atenção Especializada): CTRDIP Orestes Diniz, CTA-SAE Sagrada Família,
URS Centro Sul, Ambulatório do Hospital
Eduardo de Menezes, UNIFENAS – infectologia;
PAM Saudade e Campos Sales

População
Alvo
Adulto

Forma de Encaminhamento
SISREG (PNEUMOLOGIA
ADULTO/TUBERCULOSE)

Coinfecção
TB-HIV

SISREG

Crianças

SISREG

3.2 Atendimento farmacêutico
O farmacêutico deverá realizar, preferencialmente, no mínimo três atendimentos, sendo um
na fase intensiva (até o 15º dia após o início do tratamento) e dois na fase de manutenção,
um no período de mudança dos esquemas terapêuticos (entre o segundo e terceiro mês) e
outro ao ﬁnal do tratamento. O proﬁssional poderá utilizar o “Formulário de Atendimento Farmacêutico ao portador de TB SMSA/BH” (ANEXO 3), disponível para impressão ou preenchimento
digital no GERAF.
Durante o atendimento, o farmacêutico poderá prescrever medicamentos da categoria
“Medicamentos Isentos de Prescrição Médica” (MIP), caso seja identiﬁcada RAM, bem como
realizar a solicitação de exames conforme descrito nos itens 4.2 e 5.3, respectivamente. Além
disso, é imprescindível que a “Estratiﬁcação por Grau de Risco de Abandono e Clínico da Pessoa
com Tuberculose” seja aplicada em todo atendimento, assim como o posterior monitoramento
das recomendações sugeridas para cada caso.
Durante o tratamento, o farmacêutico deve pautar nas reuniões com as EqSF ou matriciamento do NASF, o acompanhamento do paciente.

3.2.1 Aspectos importantes do atendimento farmacêutico1
• Realizar, preferencialmente, no mínimo 3 atendimentos farmacêuticos: na primeira quinzena do tratamento, entre o segundo e terceiro mês e ao ﬁnal do tratamento;
• Preencher (nos meses em que for realizada a consulta farmacêutica) o Boletim de
Acompanhamento Mensal de TB;
• Explicar sobre a doença, as formas de contágio e o período de transmissibilidade na TB
pulmonar e laríngea;
• Realizar, em todas as consultas, a “ESTRATIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO DE
ABANDONO E CLÍNICO DA PESSOA COM TUBERCULOSE” – FIGURA 01 (a estratiﬁcação
deverá ser preenchida no boletim de acompanhamento mensal, prontuário do paciente,
GERAF e no momento da notiﬁcação do caso);
• Explicar a importância de comparecer às consultas mensais médicas ou de enfermagem e realizar os exames solicitados;
• Explicar a importância da realização do exame de rastreamento do HIV (caso o paciente
se recuse a realizá-lo, registrar no prontuário);
• Explicar como será feito o tratamento (fase intensiva e fase de manutenção) e avaliar
Fontes bibliográﬁcas importantes que podem ser u�lizadas para nortear as condutas: “Manual de Recomendações para o Controle da
Tuberculose no Brasil” vigente; as bases de dados “Micromedex”, disponível a todos os proﬁssionais de saúde pelo programa “Saúde
Baseada em Evidências”, do Ministério da Saúde; e o “Up to Date”, de acesso livre nos computadores da Prefeitura de Belo Horizonte.

1
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se os medicamentos prescritos correspondem à fase correta do esquema terapêutico (a
fase 2 é de suma importância para que a cura seja duradoura, evita-se recidivas);
Pesar o paciente e conferir se a dose está de acordo com o esquema terapêutico
indicado, conforme detalhado posteriormente no item 4.1;
Caso a dose divirja das recomendadas, discutir o caso com o médico responsável e, se
necessário, com as referências técnicas distrital e/ou municipal;
Recomendar a utilização dos medicamentos anti TB, em tomada única, pela manhã
com o estômago vazio (uma hora antes ou duas horas após as refeições) com um copo
cheio de água (mínimo 200 mL). Caso o paciente esteja em uso de antiácidos, tomá-los
no mínimo uma hora depois do uso dos medicamentos anti TB;
Explicar a importância e veriﬁcar a adesão ao tratamento;
Sensibilizar o paciente e equipe de saúde para a importância do Tratamento Diretamente Observado (TDO);
Caso o paciente tenha interrompido o tratamento por algum período, auxiliar a EqSF
nos ajustes de duração do tratamento (Ex: se o paciente não utilizou o esquema RIPE
por 10 dias, a primeira fase do tratamento deverá ser estendida pelo mesmo período. O
mesmo se aplica à utilização do esquema RI);
Explicar possíveis Reações Adversas Medicamentosas (RAM) e como se portar diante
delas (orientar quanto aos riscos da automedicação concomitante ao tratamento);
Avaliar se o paciente tem critério para utilização da piridoxina. Caso haja indicação e
não esteja prescrita, prescrever conforme item 4.3;
Recomendar aos pacientes em uso de piridoxina a administrá-la em horário distante do
da utilização dos medicamentos anti TB (ex: período noturno);
Avaliar possíveis interações medicamentosas importantes, monitorar e, se necessário,
discutir o manejo com o médico de referência e/ou referências técnicas da Diretoria Regional de Saúde ou SMSA-BH (atenção para o monitoramento dos pacientes em uso de
anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e anticoagulantes orais);
Recomendar às mulheres, em uso de anticoncepcionais, a associação de métodos
contraceptivos de barreira durante o tratamento de TB, em função da possibilidade de
falha com o uso dos métodos hormonais nesse período (redução dos níveis séricos dos
anticoncepcionais, devido a interação medicamentosa);
Orientar armazenamento correto dos comprimidos, sempre dentro dos blísteres originais, protegidos da luz, calor excessivo e do alcance das crianças;
Fortalecer com o paciente e equipe de saúde a necessidade de avaliação dos contatos,
agilizando com o médico ou enfermeiro a solicitação dos exames;
Orientar sobre riscos do uso abusivo/prejudicial de álcool e outras drogas concomitantemente ao tratamento;
Caso necessário, abordar a questão da estigmatização da doença, oferecer suporte
e orientação sobre a possibilidade de auxílio através do encaminhamento para outros
proﬁssionais como psicólogo, assistente social;
Realizar o encaminhamento farmacêutico quando necessário, conforme item 3.3;
Registrar os atendimentos nos prontuários dos pacientes e preencher mensalmente o
GERAF com os dados do acompanhamento.

3.3 Encaminhamento farmacêutico
A importância do acompanhamento do caso de TB desde o momento do diagnóstico à alta
do paciente, torna necessária a existência de um ﬂuxo de informações entre os proﬁssionais
dos diversos níveis de atenção.
Dessa forma, preconiza-se que caso seja identiﬁcada evolução desfavorável de um caso em
acompanhamento pelo farmacêutico, na ocorrência de RAMs ou quando houver a transferência
de um paciente de TB entre unidades de saúde da rede SUS-BH, seja realizado o encaminhamento farmacêutico.
Sempre que ocorrer o diagnóstico de TB em uma unidade de saúde na qual não seja possível
realizar o acompanhamento do caso, o farmacêutico deverá enviar um e-mail, com texto
conforme sugerido (ANEXO 1), comunicando o novo diagnóstico a sua Farmácia Regional (FR)
de referência. Sendo assim, a Farmácia Regional deverá acionar o farmacêutico responsável
pelo acompanhamento daquele caso.
Em relação ao serviço de urgência (UPAs), considerando que o início rápido e a não interrupção do tratamento são fundamentais para o processo de cura, além do compromisso de comunicar o novo diagnóstico à FR, os farmacêuticos deverão garantir que, no momento da alta,
independente do dia da semana e do horário, seja liberado o quantitativo referente a 1 (uma)
cartela do esquema em uso pelo paciente.
Nos casos em que, durante o atendimento ou outra ocasião de contato com o paciente, seja
observada evolução desfavorável do caso, o farmacêutico poderá realizar o encaminhamento
para outro proﬁssional, conforme modelo sugerido (ANEXO 2).

4 Informações sobre medicamentos
4.1 Medicamentos utilizados no tratamento da TB
Os esquemas terapêuticos padronizados para o tratamento da tuberculose preconizados
pela OMS e adotados pelo Ministério da Saúde estão descritos nos quadros abaixo:
Quadro 2 - Esquema básico para o tratamento da TB em adolescentes e adultos.
Regime

Fármacos

2 RHZE
fase
intensiva

RHZE 150/75/400/275 comprimidos
combinado em dose ﬁxa

4 RH
fase de
manutenção

RH 150/75 comprimidos

Faixa de peso
20Kg a 35Kg
36Kg a 50Kg
> 50Kg
20Kg a 35Kg
36Kg a 50Kg
> 50Kg

Unidade/dose
2 comprimidos
3 comprimidos
4 comprimidos
2 comprimidos
3 comprimidos
4 comprimidos

Meses
2

4

Fonte: Manual de Recomendações para o controle da Tuberculose no Brasil, 2011.
Obs.: Os esquemas com RHZE podem ser administrados nas doses habituais para gestantes e está recomendado o uso de Piridoxina
(40mg/dia) durante a gestação devido ao potencial de toxicidade neurológica (associado à isoniazida) no recém-nascido.
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Quadro 3 - Esquema básico para o tratamento da TB em crianças (< 10 anos).
Fases do
tratamento

Fármacos
R
H
Z
R
H

2 RHZ Fase de
Ataque
4 RH Fase de
Manutenção

Até 20kg
mg/kg/dia
10
10
35
10
10

Peso do paciente
> 21kg a 35kg > 36kg a 45kg
mg/dia
mg/dia
300
450
200
300
1000
1500
300
450
200
300

> 45kg
mg/dia
600
400
2000
600
400

Fonte: Manual de Recomendações para o controle da Tuberculose no Brasil, 2011.

A indicação do tratamento da infecção latente por TB (ILTB) deverá ser avaliada nos casos
de prova tuberculínica positiva. A quimioproﬁlaxia, quando indicada, deverá ser realizada através da prescrição de Isoniazida 100 mg por um período mínimo de seis meses. Cabe ressaltar
que há evidências de que o uso por nove meses é mais eﬁcaz do que o uso por seis meses
(BRASIL, 2011).
Quadro 4 - Tratamento da ILTB.
Fármaco
Isoniazida

Dose
5mg/kg a 10 mg/kg de peso
Dose máxima: 300 mg/kg

Fonte: Manual de Recomendações para o controle da
Tuberculose no Brasil, 2011.

4.2 Manejo das Reações Adversas a Medicamentos (RAM)
no tratamento da TB

Os medicamentos para TB geralmente são bem tolerados, contudo é importante orientar o paciente sobre as principais reações adversas conhecidas e da necessidade de retornar ao serviço
na presença de algum sintoma que possivelmente se correlacione ao uso dos medicamentos.
Durante o tratamento da TB podem ser observadas RAMs classiﬁcadas como leves ou graves. Pacientes pediátricos com suspeita de RAM, independentemente do tipo, deverão ser
encaminhados para avaliação e conduta médica.
Em casos de RAMs leves em pacientes adultos, medicamentos da categoria “Medicamentos Isentos de Prescrição Médica” (MIPs) poderão ser prescritos pelo farmacêutico, observando-se sempre a relação risco/benefício. No quadro 4 estão descritas as principais RAMs leves
e sugestões de condutas:
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Quadro 5 - Manejo de RAMs leves.
RAM
Dor articular
Hiperuricemia assintomática
Prurido ou exantema leve

Náuseas, vômitos,
dor abdominal.
Diagnóstico de Neuropatia
periférica conﬁrmado
Coloração avermelhada
(suor, escarro, saliva, fezes,
lágrimas e lentes de contato
gelatinosas)
Cefaleia, ansiedade,
euforia, insônia

Conduta
Observar correlação temporal com
o tratamento com anti-TB.
Poderá ser prescrito* o Paracetamol.
Orientar dieta hipopurínica**
Observar correlação temporal com
o tratamento com anti-TB.
Poderá ser prescrito* Loratadina
ou Dexclorfeniramina.
Ajuste de horário de tomada dos
medicamentos (2 horas após café
da manhã ou com o café da manhã, durante as duas primeiras
semanas de tratamento).
Prescrever piridoxina. *

Observação
Em caso de piora ou persistindo os sintomas encaminhar
ao médico para avaliação.
Em caso de piora ou persistindo os sintomas, encaminhar
ao médico para avaliação.
Persistindo os sintomas após
2 semanas de tratamento,
encaminhar ao médico.
-

Alertar o paciente sobre a possibilidade dessa reação adversa. Não
suspender tratamento.

Efeito relacionado à rifampicina.
Lentes de contato gelatinosas
podem se manchar em caráter deﬁnitivo.

Orientar medidas não-farmacológicas e encaminhar para médico, se
necessário.

-

*Conforme item 4.3
**Orientação a ser acordada junto ao nutricionista.

Na vigência de reações adversas graves (ver quadro 6), o paciente deverá ser encaminhado
para avaliação médica imediata ou, na ausência desse proﬁssional, o esquema terapêutico da
TB deverá ser suspenso e o paciente encaminhado para avaliação em serviço de urgência.
Recomenda-se, para os casos em que a reação adversa corresponda a uma reação de hipersensibilidade grave (plaquetopenia, anemia hemolítica, insuﬁciência renal etc.), nunca reintroduzir o medicamento suspeito, pois há risco de agravamento do quadro (BRASIL,2011).
Quadro 6 - RAMs graves
RAM
Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma.
Exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave.
Neurite óptica.
Hepatotoxidade.
Trombocitopenia, leucopenia, eosinoﬁlia, anemia hemolítica, agranulocitose, vasculite.
Nefrite intersticial.
Rabdomiólise com mioglobinúria e insuﬁciência renal.
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4.3 Medicamentos utilizados no manejo de RAMS no tratamento da TB
Nos quadros abaixo estão descritas informações sobre os principais medicamentos utilizados
no manejo das RAMs leves na atenção básica e que poderão ser prescritos pelo farmacêutico:
1) Prescrição de loratadina e dexclofeniramina em caso de prurido ou exantema leve:
Quadro 7 - Posologia de loratadina e dexclofeniramina como Medicamento Isento de Prescrição (MIP)
Medicamento
Loratadina 10mg comprimido
Loratadina 1 mg/mL xarope
Dexclorfeniramina solução oral
0,4mg/mL, 5 mL (2 mg)

Posologia
10 mg/dia
2 mg a cada 6 horas por até 5 dias

Nota: não exceder dose máxima diária de dexclorfeniramina – 12mg (30mL).

2) Prescrição de piridoxina em casos de neuropatia periférica (parestesias: queimação nas
extremidades/efeito adverso da Isoniazida e/ou do Etambutol):
Quadro 8 - Posologia de piridoxina como Medicamento Isento de Prescrição Médica (MIP)
Medicamento
Piridoxina

Posologia
40 mg/dia

Nota: Em pacientes com insuﬁciência renal crônica ou com suspeita de neurotoxicidade (com parestesias e/ou sensação de
queimação em extremidades), encaminhar para o médico referência do caso para avaliação da prescrição ou não de piridoxina.

3) Prescrição de paracetamol em caso de artralgia iniciada durante o tratamento de TB:
Quadro 9 - Posologia de paracetamol como Medicamento Isento de Prescrição Médica (MIP)
Medicamento
Paracetamol 500mg
comprimido
Paracetamol 200mg/mL
solução gotas

Posologia
1 Comprimido a cada 6 horas por até 5 dias. Pode-se reduzir o intervalo
posológico para 4 horas, não ultrapassando 5 doses diárias.
50 Gotas a cada 6 horas por até 5 dias.

Nota: Dose máxima diária de paracetamol: 4.000 mg (UP TO DATE, 2015).

4.4 Resistência aos medicamentos anti TB
A utilização de esquemas inadequados ao período de tratamento e a má adesão do paciente, por irregularidade ou abandono do tratamento, são consideradas as principais condições
para o surgimento da TB droga resistente (TBDR).
A TBDR pode ser classiﬁcada como:
• Monorresistente: resistência a apenas um dos medicamentos do esquema (Rifampicina
ou Isoniazida ou Pirazinamida ou Etambutol);
• Polirresistente: resistência a mais de um medicamento anti TB, que não seja a
combinação de Isoniazida e Rifampicina;
• Tuberculose Multi-Droga Resistente (TB-MDR): resistência a pelo menos Isoniazida e
Rifampicina sem ou com combinação de resistência a outros medicamentos anti TB;
• Tuberculose Extensivamente Resistente (TB-XDR): resistência a pelo menos Isoniazida
e Rifampicina, acrescido de qualquer ﬂuoroquinolona e a pelo menos um dos 3 medicamentos injetáveis de segunda linha (amicamicina, canamicina ou capreomicina).
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O diagnóstico da TB resistente é sempre bacteriológico, devendo ser realizados os exames
de Cultura e Teste de Sensibilidade aos fármacos de primeira linha, podendo se estender
também, aos de segunda linha.
Cabe ressaltar que, atualmente, não existe tratamento farmacológico totalmente eﬁcaz para
a TB-XDR.

4.5 Interações medicamentosas
Recomendamos que o proﬁssional considere e avalie o impacto do uso de outros medicamentos
pelo paciente ao iniciar e durante o tratamento, uma vez que os medicamentos anti TB apresentam
diversas interações medicamentosas.
As interações relacionadas aos medicamentos anti TB e àqueles a serem utilizados no manejo
de RAMs leves foram consultadas, em abril de 2018, na base MICROMEDEX®. As informações
foram agrupadas no documento “INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS IMPORTANTES NO
MANEJO DA TB NA REDE SUS-BH”, acessível na “Relação de Notas Técnicas, Informes
Técnicos, Manuais e POPs da Assistência Farmacêutica”, disponível no GERAF. Outras fontes,
como o UP to Date, podem também ser consultadas para avaliação das interações.

5 Exames laboratoriais
5.1 Exames diagnósticos
Os exames envolvidos no diagnóstico bacteriológico da TB são a baciloscopia (BAAR),
cultura e teste de sensibilidade e o teste rápido molecular para TB (TRM-TB) (BRASIL, 2011).
A baciloscopia de escarro deve ser realizada nas situações de identiﬁcação do paciente
sintomático respiratório, contatos de bacilíferos e poderá ser solicitada na suspeita clínica e/
ou radiológica de TB pulmonar (independentemente do tempo de tosse). Para os casos de
suspeita de TB extrapulmonar, poderá ser solicitada baciloscopia do material biológico pertinente
(BRASIL, 2011). O laboratório avaliará a viabilidade de realização do TRM-TB.
Sugere-se que a cultura seja solicitada para todos os casos de TB, especialmente para
aqueles com suspeita de TB pulmonar apresentando baciloscopias repetidamente negativas
ou TB extrapulmonar. Esse exame, também, poderá ser solicitado em casos de diﬁculdade de
obtenção da amostra ou para aqueles pacientes paucibacilíferos (BRASIL, 2011).
Caso o paciente esteja em retratamento de TB, seja portador de HIV ou um contato de
paciente com TB resistente, apresente baciloscopia positiva ao ﬁnal do 2º mês de tratamento, ou
tenha ocorrido falência do tratamento completo, deverá ser solicitada cultura com identiﬁcação
e teste de sensibilidade (BRASIL, 2011).
O Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) é um teste automatizado, que detecta
o Mycobacterium tuberculosis e indica se há resistência à rifampicina. O teste possibilita,
prioritariamente, o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea (amostras de escarro) e,
algumas outras formas de TB extrapulmonar (amostras de líquor, gânglios linfáticos, lavados
broncoalveolar e gástrico, macerados de tecidos).
Uma vez que o TRM-TB se baseia na técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), que
identiﬁca material genético de microorganismos vivos ou mortos, esse exame não está indicado
para acompanhamento dos casos em retratamento de TB. No entanto, pode ser realizado para
triagem da resistência à rifampicina.
Para o diagnóstico de infecção latente, está indicada a realização da prova tuberculínica
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(PPD), que consiste na inoculação intradérmica de derivado protéico do M. tuberculosis e posterior medida da resposta imune ao antígeno.

5.2 Acompanhamento laboratorial
A baciloscopia, além de ser utilizada como exame diagnóstico, também deverá ser solicitada
mensalmente para acompanhamento da efetividade do tratamento.
Espera-se que a partir do segundo mês de uso dos medicamentos tenha acontecido a conversão bacteriológica – exame inicialmente positivo apresente resultado negativo. Caso isso
não ocorra, questões como adesão do paciente e resistência da bactéria aos medicamentos
anti TB devem ser consideradas.
O monitoramento laboratorial é importante também como ferramenta de acompanhamento das
reações adversas aos medicamentos anti TB em algumas situações. Conforme “Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil” (BRASIL,2011), o risco de desenvolvimento
de alterações hematológicas (RAM grave), associadas principalmente ao uso da rifampicina, deverá ser acompanhado através de realização de hemograma. Da mesma forma o risco de hepatotoxicidade, associado à pirazinamida, isoniazida e rifampicina, e de nefrite intersticial, associado
à rifampicina, pressupõem o monitoramento renal e hepático, especialmente quando observados
sinais ou sintomas relacionados e em pacientes com maior risco de desenvolvimento de efeitos
adversos (por ex. idosos, desnutridos, alcoolistas, presença de comorbidades) (BRASIL, 2011).

5.3 Solicitação de exames
Como forma de auxiliar às EqSF na identiﬁcação de novos casos de TB e monitoramento do
paciente em tratamento, o farmacêutico poderá proceder a solicitação de exames
Pessoas vivendo com HIV/aids e outras doenças que afetam o sistema imunológico, privados de liberdade (população carcerária), pessoas em uso de corticoides (mais de 30 dias) ou
outros imunossupressores (por ex., transplantados), pessoas em situação de rua, pacientes da
saúde mental, portadores de diabetes descompensado, alcoolistas e usuários de outras drogas
apresentam maior risco de adoecimento por tuberculose, devido às condições de saúde e de
vida a que estão expostos. Nesses grupos, a suspeita de tuberculose pode ser feita independentemente do tempo de tosse.
Dessa forma, a solicitação de exames diagnósticos deverá ocorrer sempre que houver a
suspeita de um caso de tuberculose, sintomático respiratório ou não.
O farmacêutico poderá solicitar, então, os seguintes exames:
1) Teste Rápido Molecular (TRM-TB) para Sintomáticos Respiratórios (SR) – pessoas que
apresentem tosse por três semanas ou mais. Em populações com maior risco de adoecimento, o tempo de tosse para rastreio é reduzido: privados de liberdade, imunodeprimidos ou pessoas que vivem com o HIV (duas ou mais semanas); pessoas em situação
de rua (independentemente do tempo de tosse). Após solicitação do TRM-TB, encaminhar o paciente para avaliação médica.
2) Baciloscopia de escarro (BAAR) - para rastreamento, acompanhamento mensal dos
casos de tuberculose (pacientes que estiverem com tosse produtiva) ou suspeita de
tuberculose em pessoas que já se submeteram a tratamentos anteriores.
3) Exames de triagem de HIV para pacientes com diagnóstico de TB caso ainda não tenha ainda sido ofertado, conforme “Fluxograma de tomada de decisão” (ANEXO 4). Cabe ressaltar
que o farmacêutico que tenha sido capacitado, poderá realizar o teste rápido anti-HIV.
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6 Monitoramento
A TB é uma condição crônica e complexa exigindo dos proﬁssionais atuação diferenciada
para o atendimento e acompanhamento dos casos.
O GERAF (ANEXO 5) constitui a ferramenta a ser utilizada pelos farmacêuticos, na rede SUSBH, para o monitoramento dos atendimentos e auxílio na gestão dos casos (GC) de tuberculose.
A “Estratiﬁcação por Grau de Risco de Abandono e Clínico da Pessoa com Tuberculose”
deverá ser o instrumento norteador da estratégia de GC, sinalizando não somente os pontos
de apoio a serem potencialmente acessados para diminuir o risco de abandono do tratamento
da TB, mas também o nível ideal onde a assistência ao doente deve ocorrer.
As seguintes orientações deverão ser seguidas no processo de GC:
• Realizar no mínimo 3 atendimentos e registrá-los no GERAF conforme Manual Técnico
Operacional GERAF, item 5.16. Dentre as orientações do Manual, cabe aqui ressaltar:
▪ Caso o paciente não compareça à consulta agendada, selecionar a letra “F” no
campo referente ao mês em que deveria ter sido realizada;
▪ Informar sempre data de início e ﬁm do tratamento no GERAF;
▪ O GERAF é uma ferramenta na qual devem ser descritas as atividades realizadas
dentro do mês vigente. Dessa forma, os campos correspondentes aos meses
nos quais deverão ser realizados os 3 (três) atendimentos de TB preconizados,
aparecerão automaticamente na cor azul, a partir do preenchimento da data do início
do tratamento. É sabido que nem sempre o farmacêutico é capaz de realizar os
atendimentos dentro do mês vigente. Dessa forma, poderão acontecer atendimentos
em datas que coincidam com o período preconizado (1°, 3° e 6° mês DE TRATAMENTO)
porém em mês subsequente ao sinalizado no GERAF. Exemplo: Paciente com início
de tratamento em 20/01/2018 foi atendido pelo farmacêutico em 02/02/2018. Nesse
caso, deve-se redatar o campo “DATA” com a data indicada no campo “INÍCIO DO
TRATAMENTO” e sinalizar a primeira consulta em janeiro (mês que aparecerá em
AZUL) mesmo que o atendimento tenha ocorrido em fevereiro, a ﬁm de não haver
prejuízo dos indicadores do cuidado. IMPORTANTE: Sempre que essa situação
ocorrer, a data real do atendimento deve ser explicitada no campo “OBSERVAÇÃO”;
▪ Se houver alteração da data de previsão do término do tratamento, redeﬁnila também no GERAF (somente assim o farmacêutico conseguirá sinalizar os
atendimentos realizados após a data de término prevista anteriormente).
• A cada consulta deverá ser realizada uma nova estratiﬁcação a ser registrada no GERAF;
• Veriﬁcar junto às equipes se as recomendações da estratiﬁcação estão sendo seguidas;
• Preencher o boletim de acompanhamento mensal referente ao atendimento realizado e
registrar no GERAF;
• Garantir que a primeira dispensação dos medicamentos anti TB ocorra a partir da
apresentação de prescrição médica e ﬁcha de notiﬁcação SINAN;
• Garantir que sempre seja dispensado quantitativo referente a 1 (um) mês de tratamento;
• Consultar mensalmente no Sistema de Gestão em Rede (SISREDE) as dispensações
dos medicamentos de TB para os pacientes do centro de saúde – acionar equipe caso
a dispensação esteja irregular;
• Auxiliar no acompanhamento dos registros dos casos nos documentos oﬁciais (ﬁcha de
notiﬁcação SINAN, boletim de acompanhamento mensal);
• Veriﬁcar junto às equipes os fechamentos dos casos de TB e registrar alta no GERAF;
• Acompanhar os indicadores de TB do cuidado farmacêutico (ANEXO 6) no GERAF,
observando sempre a recomendação do MS relativa às taxas de abandono (máximo de
5%) e cura (mínimo de 85%) (ANEXO 7).
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6. ANEXOS
ANEXOS
6.
Anexo 11
Anexo

Anexo 1 - Comunicado diagnóstico tuberculose
COMUNICADO DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO TUBERCULOSE
TUBERCULOSE
COMUNICADO
Data: ____/____/____
____/____/____
Data:
Farmácia Regional:
Regional: __________________:
__________________:
ÀÀ Farmácia
Informo
que
(a)
paciente
________________________________________,
Informo
que
oo
(a)
paciente
________________________________________,
P.E.______________, recebeu
recebeu oo quantitativo
quantitativo de
de _______comprimidos
_______comprimidos referentes
referentes aa 1ª
1ª liberação
liberação
P.E.______________,
do tratamento
tratamento da
da TUBERCULOSE
TUBERCULOSE (esquema
(esquema RIPE)
RIPE) em
em _____/_____/____
_____/_____/____ na
na unidade
unidade de
de
do
saúde:
_______________________________.
saúde: _______________________________.
Observações:
Observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
____________________________________
____________________________________
Farmacêutico Responsável
Responsável
Farmacêutico
Contato: _________________
_________________
Contato:

Anexo 2 - Encaminhamento
ANEXO 22farmacêutico
ANEXO
ENCAMINHAMENTO FARMACÊUTICO
FARMACÊUTICO
ENCAMINHAMENTO
Data: ____/____/____
____/____/____
Data:
Prezado (a)
(a) ________________________________,
________________________________,
Prezado
Encaminho oo (a)
(a) paciente
paciente ______________________________,
______________________________, PE:
PE: ___________________,
___________________,
Encaminho
em acompanhamento
acompanhamento farmacoterapêutico,
farmacoterapêutico, devido
devido àà diagnóstico
diagnóstico de
de Tuberculose
Tuberculose
em
________________, desde
desde ____/____/____,
____/____/____, atualmente
atualmente em
em uso
uso do
do esquema
esquema ________,
________, para:
para:
________________,
Avaliação das
das seguintes
seguintes manifestações
manifestações clínicas:
clínicas:
Avaliação
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Avaliação das
das seguintes
seguintes alterações
alterações laboratoriais:
laboratoriais:
Avaliação
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Atenciosamente,
Atenciosamente,
________________________________________
________________________________________
Farmacêutico Responsável/
Responsável/ CRF
CRF
Farmacêutico
Contato: ___________________________
___________________________
Contato:

29
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Anexo 3 - Formulário de atendimento farmacêutico TB
SMSA-BH
Formulário Atendimento Farmacêutico TB SMSA/BH
Endereço:

Equipe/ACS:

Telefone (residência):

(Trabalho):

Estado Civil:

T.D.O.: ____ S
____ N

(Celular):
Ocupação atual:

Número de pessoas com que
DN: ____/____/____
reside (últimos 6 meses): ________
Sexo: ____F
Peso/Data:
Peso/Data:
____M
Gravidez: ____S
Amamentação: ____S
____ N
____ N
Altura:
IMC:

Dados de diagnóstico (verificar
com ESF)

Dados gerais do paciente

Unidade de Saúde: _____________________________________ Distrito Sanitário: _______________________
Farmacêutico: _________________________________________ Data: _____/_____/_____
Nome:
Prontuário:

Nome cuidador/acompanhante:
Peso/Data:
Período Gestacional:
Risco Cardiovascular:

Data Provável do
Parto:

Diagnóstico (tipo de TB):

Data do diagnóstico:
____/____/____
Previsão de término do tratamento: ____/____/____
Contatos (pessoas que convivem no mesmo ambiente com o paciente, no momento do diagnóstico da TB):
Nome
1.
2.

Idade

3.
4.
5.
6.

Hábitos de vida

Modos de vida e outros:

Tabaco: ___ 1-20 cigarros/ dia
___ história de uso
___ >20 cigarros/ dia
___ tentativa de parar
___ deseja parar
Teste de Fagerström: ___________

Álcool: ___ faz uso
___ não fez uso
___ histórico de uso

Tratamento anterior/Resistência à medicamentos anti TB
S ____ N ____ Se sim: Cura ____ Falência: ____Abandono____. Outro - especificar______________________
TB-DR? S ____ N ____ Se sim, medicamento (s) envolvido (s): ________________________________________

Tratamento Padrão
(6 meses)
1º mês

Boletim
Preenchido?

Acompanhamento mensal de TB
Esquema
Tratamento
em uso
Estendido
RIPE___ RI___
7º mês

Boletim
Preenchido?

Esquema
em uso
RIPE___ RI___

2º mês

RIPE___ RI___

8º mês

RIPE___ RI___

3º mês

RIPE___ RI___

9º mês

RIPE___ RI___

4º mês

RIPE___ RI___

10º mês

RIPE___ RI___

5º mês

RIPE___ RI___

11ºmês

RIPE___ RI___

6º mês

RIPE___ RI___

12º mês

RIPE___ RI___
1
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Fornecimento de informações ao paciente

Formulário Atendimento Farmacêutico TB SMSA/BH
Informação
Doença, formas de contágio, período de transmissibilidade (quando for o caso) e
importância da avaliação dos contatos.
Necessidade/importância do comparecimento às consultas/realização do teste
anti HIV e demais exames.
Tratamento, importância de seu cumprimento e duração, forma correta de uso dos
medicamentos anti TB.
Risco da interrupção do tratamento e irregularidade nas tomadas/importância do
TDO.
Avaliar possíveis interações medicamentosas/ quando for o caso, orientar uso de
outros métodos contraceptivos durante o tratamento.
Reforçar necessidade de avaliação dos contatos.
Orientação sobre riscos do uso abusivo de álcool e outras drogas
concomitantemente ao tratamento.
Acompanhamento dos controles mensais e exames bioquímicos. Esclarecimento
de dúvidas tratamento/medicamentos.

Data: ___________

Data: ____________
Data: ____________
Data: ____________
Data: ____________

Os itens com sombreamento deverão ser abordados no primeiro encontro

Medicamentos em uso

Medicamento

Prescrição

Indicação

Regime
Posológico

Data

Resposta
Efetividade/segurança

S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
S ____
N ____
Alergia a medicamentos/ histórico de RAM:

Exame

Sim

Não

Data

Resultado

Baciloscopia
Cultura
HIV
Hemograma
Provas Hepáticas
Função Renal

2
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Formulário Atendimento Farmacêutico TB SMSA/BH
Estratificação por grau de risco de abandono e clínico da pessoa com tuberculose (VIDE ANEXO)
Data da consulta

Estratificação

Conduta

Avaliação RAMs leves

Conduta

Observações

Intervenção
necessária

Dor articular

Observar correlação temporal com o
tratamento com anti-TB.
Pode ser prescrito* Paracetamol 500mg.

S ____
N ____

Hiperuricemia
assintomática

Orientar dieta hipopurínica**

S ____
N ____

Prurido
leve

ou

exantema

Náuseas, vômitos, dor
abdominal.
Diagnóstico
Neuropatia
confirmado

de
periférica

Coloração avermelhada
(suor, escarro, saliva,
fezes e lágrimas)
Cefaleia, ansiedade,
euforia, insônia
Avaliação RAMs graves

Observar correlação temporal com o
tratamento com anti-TB.
Pode ser
Loratadina
ou
prescrito*
Dexclorfeniramina
Ajuste de horário de tomada dos
medicamentos (2 horas após café da
manhã ou com o café da manhã,
durante as duas primeiras semanas de
tratamento).

S ____
N ____

S ____
N ____

Pode ser prescrito* Piridoxina 40mg e
orientar administração em horário
distante dos medicamentos anti TB.

S ____
N ____

Alertar o paciente sobre a possibilidade
dessa reação adversa. Não suspender
tratamento.

S ____
N ____

Orientar medidas não-farmacológicas e
encaminhar para médico, se necessário.
Encaminhar para avaliação médica
imediata ou, na ausência do profissional,
suspender o esquema terapêutico da
tuberculose e encaminhar o paciente
para avaliação em serviço de urgência.

Desfecho/data

S ____
N ____

S ____
N ____

* A Prescrição farmacêutica deverá ser feita conforme “Guia de atuação do farmacêutico no cuidado do paciente com Tuberculose”.
**Orientação a ser acordada junto ao nutricionista.

Encaminhamento Para outro Profissional
Motivo: ________________________________________________________

Data: ___________
Médico ____ Enfermeiro ____

Referência Secundária _____ Outro - especificar__________________________
Resultado Final do Acompanhamento

Cura ____

Abandono___

Falência: ____

Encaminhamento ___ Outro - especificar____________________

Data do Final do Acompanhamento: ____/____/____
Observações relativas ao acompanhamento: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3
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Não

Não

Solicitar PT e
encaminhar
para avaliação
médica

Tratamento de
ILTB

Reavaliado após
5 a 8 semanas
da 1ª PT

Não

Sim

PT positiva?

Sim

Contatos avaliados?¹

Caso novo

Não

Não

Tratamento
na APS

Solicitar

Positiva após o 2º
mês? (para caso
novo)

Sim

NOTAS:
Preencher Ficha de Acompanhamento Mensal ao final de cada consulta.
Realizar a “Estratificação por Grau de Risco de Abandono e Clínico da Pessoa com
Tuberculose” em todos os atendimentos.

(2) Registrar no livro de Acompanhamento do Tratamento.

Observações:
(1) Preencher dados na Ficha de Avaliação de Contatos, a ser arquivada no prontuário
do usuário em tratamento para TB.

Solicitar caso o
paciente possua
escarro

Não

Realizou baciloscopia mensal?²

Solicitação de cultura com teste de
sensibilidade e baciloscopia (em casos de
retratamento)

Notificar e encaminhar para o GEREPI

Caso novo vulnerável ou
retratamento

TDO e avaliação dos contatos na APS

Sugerir à ESF iniciar
esquema básico e
encaminhar para CTA
ou SAE

Sim

HIV positivo?

Sim

Fez teste HIV?²

Diagnóstico de TB (Exame de escarro positivo)

Anexo 4 - Fluxograma de tomada de decisão
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ANEXO 5

Anexo 5 - Consulta farmacêutica ao paciente com tuberculose - GERAF
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INDICADOR

Acompanhamento
de TB

Atividade

TB

Taxa

Taxa

Nº de consulta do
farmacêutico com os
pacientes de
TB/Total de
pacientes de TB x
100

TIPO

Nº de consultas do
farmacêutico
realizadas com
pacientes de TB no
1º, 3º e 6º mês /Nº de
pacientes de TB no
1º, 3º e 6º mês x100

FÓRMULA

-Tanto para o
numerador quanto
denominador
considerar o período
de 1 mês.

-Tanto para o
numerador quanto
denominador
considerar o período
de 1 mês.

-Pacientes de TB 1º, 2º
e 6º mês: pacientes
que se encontram
nos respectivos
meses de tratamento.

EXPLICAÇÃO DA
FÓRMULA

SISREDE

SISREDE

FONTE

CUIDADO FARMACÊUTICO

ANEXO 6

100%

100%

META

Mensal

Mensal

FREQUÊNCIA

Farmacêutico

Farmacêutico

RESP.

Anexo 6 - Indicadores do Cuidado Farmacêutico na Tuberculose - GERAF
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Acrescentar
dados de
abandono,
atendimento
por telefone e
recusa na meta

OBSERVAÇÃO
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Anexo 7 - Resumo do acompanhamento ao paciente com
ANEXO 7
Tuberculose - GERAF
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Glossário
ABANDONO: Pacientes sem TDO – não comparecimento do paciente à unidade de saúde por
mais de 30 dias após a data prevista para o seu retorno. Pacientes em TDO – não visualização
da tomada dos medicamentos por mais de 30 dias consecutivos. Preconiza-se que as taxas de
abandono sejam inferiores a 5%. (BRASIL, 2011).
ACOMPANHAMENTO DA TB: o Ministério da Saúde prevê a realização baciloscopia de e do
acompanhamento clínico mensais para avaliação da evolução da doença. (BRASIL, 2011).
EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL: persistência dos sintomas ou piora clínica, permanência da
positividade do exame de escarro e/ou aumento das lesões radiológicas. (BRASIL, 2011).
BACILÍFERO: exame de escarro positivo (baciloscopia, TRM-TB ou cultura), pacientes bacilíferos são considerados a fonte de infecção de TB. (BRASIL, 2011).
BACILOSCOPIA DE ESCARRO: pesquisa microscópica de Bacilos Álcool-Ácidos Resistente – BAAR em amostras de escarro e corados com metodologia de Ziehl-Neelsen. É um dos
métodos de diagnóstico e um exame importante para o controle de tratamento da tuberculose
pulmonar por permitir a conﬁrmação da presença de bacilos. (BRASIL, 2011).
BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO MENSAL: instrumento de informação do SINAN (Sistema
de Informação de Agravos de Notiﬁcação). Baseia-se na coleta dos dados de acompanhamento do tratamento. Deve ser devidamente preenchido nas consultas mensais. (BRASIL, 2011).
CASO ÍNDICE: Todo paciente com TB pulmonar ativa, prioritariamente com exame do escarro
positivo. (BRASIL, 2011).
CONTATO: Toda pessoa que convive no mesmo ambiente (residência ou trabalho) com o caso
índice, no momento do diagnóstico da TB. (BRASIL, 2011).
CRITÉRIOS DE FALÊNCIA: Persistência da positividade do escarro ao ﬁnal do tratamento.
Outros casos: aqueles que, no início do tratamento, são fortemente positivos (++ ou +++) e
mantêm essa situação até o quarto mês ou aqueles com positividade inicial seguida de negativação e nova positividade por dois meses consecutivos, a partir do quarto mês de tratamento.
(BRASIL, 2011).
CUIDADO FARMACÊUTICO: é o modelo de prática que orienta a provisão de diferentes serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade, visando à
prevenção e resolução de problemas da farmacoterapia, ao uso racional e ótimo dos medicamentos, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, bem como à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. (CFF, 2016).
FICHA DE NOTIFICAÇÃO TB: o preenchimento da ﬁcha de notiﬁcação SINAN (deve ser realizado sempre que um caso novo de TB for identiﬁcado na unidade de saúde, independentemente do primeiro local de diagnóstico. Dessa forma, caso o paciente mude o tratamento para
outra unidade de atendimento (dentro ou fora do município de notiﬁcação, na mesma unidade
federada), este deverá ser novamente notiﬁcado pela segunda unidade de saúde que recebê-lo. Cabe ao nível informatizado que detectar, pela análise do relatório de duplicidade, vincular
as notiﬁcações dos casos. (BRASIL, 2011).
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GESTÃO DO CASO: estratégia de prestação e/ou organização do cuidado que consiste na
deﬁnição de um proﬁssional (ou equipe de saúde) que se responsabilize pelo monitoramento
da atenção ao doente durante todo o processo de tratamento, possibilitando a avaliação das
necessidades e serviços preconizados e recebidos. O farmacêutico realizará a Gestão dos Casos através do preenchimento da planilha do GERAF, conforme o presente guia. (SMSA-BH).
INFECÇÃO LATENTE: A infecção por Mycobacterium tuberculosis é, na maioria dos casos,
inicialmente contida pelo sistema imune e se torna latente. No entanto, a qualquer tempo, a
doença pode se instalar, signiﬁcando uma nova fonte de transmissão para a infecção de outras
pessoas. (BRASIL, 2011).
MONITORAMENTO: consiste no registro, análise periódica e sistemática das atividades, com o
objetivo de checar o progresso, o cumprimento do cronograma de atividades e dos resultados
conforme planejados. Tem como ﬁnalidade produzir informações gerenciais e de referência,
possibilitando o delineamento claro de eventuais modiﬁcações no planejamento de atividades
futuras (BRASIL, 2011).
PAUCIBACILÍFEROS: presença de poucos bacilos. (BRASIL, 2011).
QUIMIOPROFILAXIA: tratamento da infecção latente com o fármaco isoniazida. (BRASIL,
2011).
SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO: indivíduo com tosse por tempo igual ou superior a três semanas. (BRASIL, 2011).
TB: Tuberculose.
TBC: Tuberculose crônica.
TB EXTRAPULMONAR: TB detectada em outros órgãos que não o pulmão. Tem seus sinais
e sintomas dependentes dos órgãos e/ou sistemas acometidos. Sua ocorrência aumenta entre
pacientes com aids, especialmente entre aqueles com imunocomprometimento grave. (BRASIL, 2011).
TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO: Para todo caso de tuberculose (novo ou retratamento) deve-se realizar o tratamento diretamente observado, pois não é possível predizer os
casos que irão aderir ao tratamento (FRIEDEN; SBARBARO, 2007). O tratamento diretamente
observado é mais que ver a deglutição dos medicamentos. É necessário construir um vínculo
entre o doente e o proﬁssional de saúde, bem como entre o doente e o serviço de saúde. É
desejável que a tomada observada seja diária, de segunda a sexta-feira. No entanto, considera-se a opção de três vezes por semana, quando essa for a única possível, devendo ser
explicada ao paciente a necessidade da tomada diária, incluindo os dias em que o tratamento
não será observado. O doente pode ir ao serviço para receber a medicação ou o proﬁssional
do serviço pode ir ao domicílio. Excepcionalmente, quando não for possível escolher nenhuma
das modalidades acima, a unidade poderá propor ao doente que a observação seja realizada
por uma pessoa da família ou da comunidade treinada ou supervisionada por proﬁssional da
equipe de saúde para realizar. Nestes casos, a unidade deverá visitar o doente e o seu responsável semanalmente para monitorar o tratamento. (BRASIL, 2011).

Fonte: Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
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