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Estrutura do manual 

• Bloco I – Aspectos Básicos e Epidemiológicos 

• Bloco II – Diagnóstico 

• Bloco III – Tratamento 

• Bloco IV – Atividades Programáticas

• Bloco V – Bases organizacional e política 
para as ações de controle da TB 



Bloco I - Aspectos Básicos e 
Epidemiológicos

1. Tuberculose – Características gerais:

a. Agente etiológico

b. Transmissão

c. Risco de adoecimento

2. O problema da tuberculose

a. No Mundo

b. No Brasil

c. Determinação Social da Tuberculose



Bloco II – Diagnóstico
1. Diagnóstico clínico

a. Tuberculose pulmonar
b. Tuberculose extrapulmonar

2. Diagnóstico diferencial
3. Diagnóstico bacteriológico

a. Exame microscópico direto – baciloscopia direta
b. Teste rápido molecular para tuberculose 
c. Cultura para micobactéria, identificação e teste de sensibilidade 

4. Diagnóstico por imagem
5. Diagnóstico histopatológico 
6. Outros métodos diagnósticos Outros métodos diagnósticos

a. Adenosinadeaminase (ADA) 
b. Outras técnicas biomoleculares

7. Diagnóstico de HIV nas pessoas com Tuberculose
8. Diagnóstico em situações especiais

a. Diagnóstico da tuberculose na infância
b. Diagnóstico de tuberculose em pessoas vivendo com HIV/aids

9. Diagnostico da infecção latente por M. tuberculosis
a. Definição de infecção latente pelo M. tuberculosis
b. Diagnóstico por prova tuberculínica
c. Diagnóstico por IGRA



Teste Rápido Molecular para Tuberculose

• Inclusão da tecnologia

• Indicações

• Algorítmos

Diagnóstico



• Atualização da tecnologia LPA (GenoType MTBDR)
a DSL), para drogas 1ª linha e de 2ª linha (técnica 
de teste sensibilidade por biologia molecular); 

• Inclusão da fita de identificação rápida das 
espécies- identificação rápida do Complexo M. 
tuberculosis;

• Melhor descrição sobre a adenosinadeaminase
(ADA)- método auxiliar no diagnóstico de 
tuberculose pleural e de outras serosas.

Diagnóstico



IGRA

• Descrição da tecnologia

• A acurácia e valor preditivo da tecnologia nova 
(IGRA) são similares aos da PT

• Interpretação dos resultados

• Ainda não incorporado no SUS

Diagnóstico



Quadro clínico-radiológico
Contato de 
adulto com 
tuberculose

Prova 
tuberculínica

Estado 
nutricional

Febre ou sintomas 

como tosse, adinamia, 

expectoração, 

emagrecimento, 

sudorese por 2 

semanas ou mais

15 pontos

Adenomegalia hilar ou 

padrão miliar e/ou

Condensação ou infiltrado 

(com ou sem escavação) 

inalterado por 2 semanas 

ou mais e/ou

Condensação ou infiltrado 

(com ou sem escavação) 

por 2 semanas ou mais, 

evoluindo com piora ou 

sem melhora com 

antibióticos para germes 

comuns

15 pontos

Próximo, nos 

últimos 2 anos

10 pontos

PT entre 5-9mm 
5 pontos

PT > ou = 10mm 

10 pontos

Desnutrição grave 

(peso abaixo do 

percentil 10)

5 pontos

Assintomático ou com 

sintomas há menos de 

2 semanas

0 ponto

Infecção respiratória 

com melhora após 

uso de antibióticos 

para germes comuns 

ou sem antibióticos

- 10 pontos

Condensação ou infiltrado 

de qualquer tipo por 

menos de 2 semanas

5 pontos

Ocasional ou 

negativo

0 ponto

Ausência dos 

critérios acima

0 ponto

Peso igual ou 

maior do 

percentil 10

0 ponto
Radiografia normal

- 5 pontos



Infecção latente

• O efeito da BCG sobre o resultado da prova 
tuberculínica reduz com o passar do tempo, 
principalmente se a BCG foi feita antes de um 
ano de idade (Menzies et al 1992; Farhat M, 
2006) 

• Vacinados até o primeiro ano de vida ou não 
vacinados - PT ≥ 5mm

• OMS- recomenda o tratamento universal das 
crianças contato (OMS 2018)



1. INTRODUÇÃO
2. BASES BACTERIOLÓGICAS E FARMACOLÓGICAS
3. A ESCOLHA DO MELHOR ESQUEMA DE TRATAMENTO
4. ESQUEMAS DE TRATAMENTO PARA A TUBERCULOSE

a. Esquema Básico (EB)
b. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO
c. MODALIDADES DE TRATAMENTO 
d. TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

i. GESTAÇÃO
ii. HEPATOPATIAS
iii. NEFROPATIAS
iv. DIABETES
v. HIV/AIDS

5. SEGUIMENTO DO TRATAMENTO

Bloco III - Tratamento



1. REAÇÕES ADVERSAS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
a. REAÇÕES ADVERSAS
b. ESQUEMAS ESPECIAIS
c. REAÇÕES ADVERSAS AOS ESQUEMAS ESPECIAIS E PARA TB 

RESISTENTE
d. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
e. REAÇÕES ADVERSAS COM O USO DE FÁRMACOS PARA TB E 

ANTIRRETROVIRAIS
2. TRATAMENTO DA TUBERCULOSE DROGARRESISTENTE
3. TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE

a. INTRODUÇÃO
b. PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO M. TUBERCULOSIS OU 

QUIMIOPROFILAXIA PRIMÁRIA (QP)
c. TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE

4. ANEXOS

Bloco III - Tratamento



Atividade dos diferentes medicamentos antiTB

Atividade
Prevenção de 

resistência
Atividade 

bactericida
Atividade 

esterelizante
Toxicidade

Alta

Rifampicina
Isoniazida
Etambutol

Isoniazida
Rifampicina
Levofloxacino
Moxifloxacino

Rifampicina
Pirazinamida
Levofloxacino
Moxifloxacino

PAS
Etionamida
Linezolida
Outras

Moderada

Injetáveis
FQN*
Etionamida
Cicloserina
PAS*
Linezolida

Injetáveis
Linezolida
Bedaquiina
Delamanid

Injetáveis
Linezolida
Clofazimina
Bedaquiina
Delamanid

Injetáveis
Pirazinamida

Baixa

Pirazinamida Etionamida
Pitazinamida

Isoniazida Etambutol
Rifampicina
Isoniazida
FQN*

Fonte: Adaptado de José A. Caminero. Guidelines for clinical and operational management of drug-resistant tuberculosis. The
Union. Paris 2013



Esquema Básico para o tratamento da TB em 
adultos e adolescentes (≥10 anos de idade)

Esquema Faixas de peso Unidade/dose Duração

RHZE
150/75/400/275 mg

(comprimidos em 
doses

fixas combinadas)

20 a 35 Kg 2 comprimidos

2 meses
(fase intensiva)

36 a 50 Kg 3 comprimidos

50 a 70 Kg 4 comprimidos

Acima de 70 Kg 5 comprimidos

RH
300/150 mg* ou 

150/75 mg
(comprimidos em 

doses
fixas combinadas)

20 a 35 Kg
1 comp 300/150mg ou 2 

comp 150/75mg

4 meses
(fase de 

manutenção)

36 a 50 Kg
1comp 300/150mg + 1comp 

de 150/75mg ou 3 
comp150/75mg

50 a 70 Kg
2 comp 300/150mg ou 4 

comp 150/75mg

Acima de 70 Kg
2 comp 300/150mg + 1comp 

de 150/75mg ou 5 comp
150/75mg

Fonte: OMS 2003 e Rational Pharmaceutical Management Plus. 2005



Esquema Básico para o tratamento da TB 
meningoencefálica e osteoarticular em adultos e 

adolescentes (≥10 anos de idade)

Esquema Faixas de peso Unidade/dose Duração

RHZE
150/75/400/275 mg

(comprimidos em 
doses

fixas combinadas)

20 a 35 Kg 2 comprimidos

2 meses
(fase intensiva)

36 a 50 Kg 3 comprimidos

Acima de 50 Kg 4 comprimidos

Acima de 70 Kg 5 comprimidos

RH
300/150 mg* ou 

150/75 mg
(comprimidos em 

doses
fixas combinadas)

20 a 35 Kg
1 comp 300/150mg ou 2 comp 

150/75mg

10 meses
(fase de 

manutenção)

36 a 50 Kg
1comp 300/150mg + 1comp 

de 150/75mg ou 3 
comp150/75mg

Acima de 50 Kg
2 comp 300/150mg ou 4 

compr150/75mg

Acima de 70 Kg
2 comp 300/150mg + 1comp 

de 150/75mg ou 5 comp
150/75mg



Quadro de hepatopatias

Pacientes com doença 
hepática prévia:

hepatite viral aguda; 
hepatites crônicas (viral 

autoimune, 
criptogênica); 

hepatopatia alcoólica; 
esteatose hepática.

Sem cirrose

TGO / TGP > 5 x 
LSN(*)

9 RELfx

ou

5 S3ELfx / 7 ELfx

TGO / TGP < 5 x 
LSN(*) Esquema Básico

Com cirrose 5 S3ELfx / 7 ELfx

Pacientes sem doença 
hepática prévia: 

hepatotoxicidade ao 
Esquema Básico.

TGO / TGP ≤ 5 x LSN(*) (sem sintomas)

TGO / TGP ≤ 3 x LSN (com sintomas, 
incluindo a presença de icterícia)

Reintrodução 
(sequência):

RE       RE + H
REH + Z

Reintrodução do 
Esquema Básico 

ou 
Início de Esquema 

Especial

Casos graves de TB 
ou hepatotoxicidade 

grave

5 S3ELfx / 7 ELfx

Níveis de TGO / TGP acima do LSN após 4 semanas
5 S3ELfx / 7 ELfx



Nefropatas (clearence de creatinina 
<30ml/min)

• Esquema Básico (ajuste de E e Z)

– Dose fixa combinada: RHZE (2ª, 4ª e 6ª) e RH (3ª, 
5ª, Sábado e Domingo) durante 2 meses na fase 
intensiva, seguidos de RH diariamente durante 4 
meses na fase de manutenção

– Ou esquemas individualizados (caso muita 
dificuldade no entendimento) 



Diabéticos

• Tratamento com esquema básico por 6 meses 
(considerar 9 meses quando evolução 
insatisfatória)

• Controle glicêmico rigoroso

• Uso de insulina quando controle glicêmico 
inadequado (interações medicamentosas com 
hipoglicemiantes orais)



HIV/AIDS

• PCDT da AIDS de adultos de 2017

• LT-CD4+ < 50 céls/mm³- início TARV na 2ª 
semana

• CD4 ≥ 50 céls/mm³- início TARV na 8ª semana

• TB meningoencefálica- TARV a 8ª semana

• TB Grave- 3TC + TDF + RAL

• TB sem critério de gravidade- 3TC + TDF + EFV

• Fazer genotipagem pré-tratamento



Seguimento do tratamento

• Baciloscopia for positiva no segundo mês do tratamento:

– Solicitar cultura e TS

– Prolongando a fase de ataque (RHZE) por mais 30 dias 

– Reavaliar o esquema de tratamento com o resultado do TS 

• TS sensível às drogas de primeira linha ou quando sem 
resultado, em pacientes com boa evolução clínica e/ou 
bacteriológica- iniciar fase de manutenção (RH) por 
mais 4 meses. 

• Pacientes com evolução insatisfatória encaminhar para 
uma referência de tuberculose para avaliação.



Seguimento do tratamento

• Baciloscopia for positiva no segundo mês do tratamento:

– Locais com TRM-TB- solicitar TRM-TB

• TRM- TB com resistência à R- Referência terciária

• TRM- TB com sensibilidade à R- prolongar a primeira 
fase do tratamento (RHZE) por mais 30 dias, 
reavaliando o esquema de tratamento com o resultado 
da cultura e  TS (já solicitados).



Esquemas especiais para substituição dos 
medicamentos do esquema básico por 

intolerância, alergia ou toxicidade*

Medicamentos que devem 
ser substituídos

Esquemas indicados

Rifampicina 2 HZELfx / 10 HELfx
Isoniazida 2 RZELfx / 4RELfx
Pirazinamida 2 RHE / 7 RH
Etambutol 2 RHZ / 4 RH

*Observação: 
Quando a fluoroquinolona não puder ser utilizada, -usar medicamento injetável 
(aminoglicosídeo- estreptomicina ou amicacina ou polipeptídeo- capreomicina).

Utilizar a estreptomicina em pessoas que nunca a utilizaram e que apresentem o TS 
evidenciando sensibilidade.



Tratamento de TBDR

Grupo 1
Fármacos de 1ª linha (orais)

Essenciais
Isoniazida, Rifampicina e Pirazinamida
Acompanhante
Etambutol

Grupo 2
Fluoroquinolonas

Essenciais
Levofloxacino (altas doses) e 
Moxifloxacino

Grupo 3
Injetáveis

Essenciais
Estreptomicina, Canamicina, Amicacina e
Capreomicina

Grupo 4
Fármacos de 2ª linha menos eficazes

Acompanhantes
Etionamida/Protionamida, 
Cicloserina/Terizidona e PAS (ácido 
paraminossalicílico)

Grupo 5
Fármacos de 2ª linha com menor 
experiência clínica

Essenciais
Linezolida, Bedaquilina, Delamanid
Acompanhantes
Clofazimina, Carbapenem, 
Amoxicilina/clavulanato

Classificação racional dos fármacos antiTB



Medicamentos recomendados para o tratamento da 
TB RR, TB MDR e TB XDR*.

Grupos Medicamentos

Grupo A- Fluoroquinolonasb Levofloxacina

Moxifloxacina

Gatifloxacina (não disponível no Brasil)

Grupo B- Injetáveis de segunda linha Amicacina

Capreomicina

Canamicina (não disponível no Brasil)

(Estreptomicina)c

Grupo C- Outros grupos de segunda 

linhab

Etionamida

Protionamida (não disponível no Brasil)

Terizidona

Cicloserina (não disponível no Brasil)

Linezolida

Clofazimina*TB RR- TB com resistência à rifampicina, TB MDR- TB multirresistente e TB XDR-
Tb com resistência extensiva



Grupos Medicamentos

Grupo D- Fármacos adicionais D1

Pirazinamida

Etambutol

Isoniazida em altas doses

D2

Bedaquilina (não disponível no Brasil)

Delamanid (não disponível no Brasil)

D3

Ácido paraminosalissílico

Imipenem-cilastatinad (disponível localmente)

Meropenemd (disponível localmente)

Amoxicilina + ácido clavulânicod (disponível localmente)



MONORRESISTÊNCIA À ISONIAZIDA 

Diag. no primeiro 
mês do EBa

2RZELfx / 7RELfxb

Diag. com mais de 30 
dias de uso do EBa

Evolução 
favorável

Diag. fase 
intensiva

TRM-TBc

cultura+TSd

TRM sensivel à 
R, RHZEb até 
completar 9 

meses. 
Reavaliar o 

esquema com o 
resultado do TS 

TB RRe-

esquema para 
TB MDR6. 

Reavaliar o 
esquema com 
o resultado do 

TS 

Diag. fase de 
manutenção

TRM-TB 
cultura+TSd

TRM 
sensivel à 
R, RHb até 
completar 
9 meses. 

Reavaliar o 
esquema 

com o 
resultado 

do TS 

TB RRe-

esquema 
para TB 
MDRf. 

Reavaliar 
o 

esquema 
com o 

resultado 
do TS 

Evolução 
desfavorável

Diag.fase 
intensiva: 

TRM-TBc, cultura + 
TSd. 

TB RRe

esquema 
para TB 
MDRf

TRM sensível à 
R

Manter RHZEb por 
30 dias e reavaliar

Caso melhora 
clínica manter 
RHZEb por 9 

meses. Reavaliar 
o esquema com 

o resultado do TS 

Evolução 
desfavorável: 

iniciar esquema 
para TB MDRf. 

Reavaliar o 
esquema com o 
resultado do TS 

Diag. fase de 
manutenção:

Iniciar esquema 
para  TB MDRf



MONORRESISTÊNCIA À RIFAMPICINA e 
POLIRRESISTÊNCIA

• Monorreistência à R:

– Casos novos: 2Cm5 H Lfx E Z / 10 H Lfx E Z

– Retratamento: TB MDR + H (dose padrão de H)

• Polirresistência:

Polirresistência Esquema
H + S Ver monorresistêcia à H
H + E (+/- S) 2R Lfx Z Cm 5 / 7 R Lfx
H +E + Z (+/- S) 2 R Lfx Cm5 Trd/ 10R Lfx Trd
H + Z (+/- S) 2R Lfx Cm 5 E/7RLfxE
R + E e/ou Z (+/-S) TB MDR + H



RESISTÊNCIA À RIFAMPICINA IDENTIFICADA PELO 
TRM-TB (TB RR) e TB MULTIDROGARRESISTENTE 

(MDR)
• TB RR

– Mantidas recomendações vigentes sobre tratar 
como TB MDR: 8Cm3 Lfx Trd E Z/ 10Lfx Trd E

– Reavaliar o tratamento após resultado do TS

• TB MDR

R + H 8Cm3LfxTrdEZ/10LfxTrdE*

R + H + E (+/- Z) 8Cm3LfxTrdEtZ/10LfxTrdEt



RESISTÊNCIA EXTENSIVA

Falência ao esquema de

TB DR

Esquema Proposto

8Cm3LfxTrdEZ/10LfxTrdE 8Am3 Mfx Lzd Cfz PAS H/10 Mfx Lzd Cfz PAS

Hh*8Cm3LfxTrdEtZ/10LfxTrdEt

Hh- Altas doses de isoniazida (entre 400 a 600mg/dia



Anexos

• Anexo I - Segurança dos fármacos antiTB em gestantes 

• Anexo II - Segurança dos fármacos antiTB em lactantes 

• Anexo III - Ajuste dos medicamentos em nefropatas*

• Anexo IV – Tabela posológica dos medicamentos para adultos e 
adolescentes (>10anos).

• Anexo V- Tabela posológica dos medicamentos aminoglicosídeos e 
polipeptídeos para adolescentes (>10 anos) e adultos.

• Anexos VI- Tabela posológica dos medicamentos para crianças (<10 anos)

• Anexos VII - Sumário de resistências cruzadas conhecidas entre os 
medicamentos antiTB.



Tratamento da ILTB
• PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO M. TUBERCULOSIS OU 

QUIMIOPROFILAXIA PRIMÁRIA (QP)

Recém-nascido coabitante 
de caso índice bacilídero

Iniciar QP 
primária (H ou 

R)

3 meses

depois- fazer PT

PT ≥ 5mm

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

não vacinar com a BCG

PT < 5mm

Suspender o 
tratamento e 

vacinar para BCG



Indicações de tratamento da ILTB

• Crianças contato (< 10 anos)

– PT ≥ 5mm ou IGRA positivo – independentemente 
do tempo desde a vacinação prévia por BCG 

– O efeito da BCG sobre o resultado da prova tuberculínica 
reduz com o passar do tempo, principalmente se a BCG foi 
feita antes de um ano de idade (Menzies et al 1992; Farhat
M, 2006) 

– Vacinados até o primeiro ano de vida ou não vacinados -
PT ≥ 5mm

– OMS- recomenda o tratamento universal das crianças 
contato (OMS 2018)



Adultos e adolescentes

 PT ≥ 5mm ou IGRA positivo

o HIV (mais detalhes em situações especiais);

o Contatos adultos e adolescentes (≥ 10 anos) (ver capítulo

controle de contatos);

o Alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de
TB;

o Uso de inibidores do TNF-α (preferencialmente antes da sua
utilização);

o Uso de corticosteróides (>15mg de prednisona por >1mês);

o Pré-transplante que fará uso de terapia imunossupressora;



 PT ≥ 10mm ou IGRA positivo

o Silicose;

o Neoplasia de cabeça e pescoço;

o Insuficiência renal em diálise;

o Linfomas e outras neoplasias hematológicas;

o Outros tipos de neoplasia com quimioterapia imunossupressora;

o Diabetes mellitus;

o Baixo peso (<85% do peso ideal);

o Tabagistas (1maço/dia);

o Calcificação isolada (sem fibrose) na radiografia;

 Conversão (segunda PT com incremento de 10mm em relação à 1ª

PT)

o Contatos de TB bacilífera;

o Profissional de saúde;

o Profissional de laboratório de micobactéria;

o Trabalhador do sistema prisional;

o Trabalhadores de instituições de longa permanência;



PVHIV

• Radiografia de tórax normal e: 

– PVHIV LT-CD4+ < ou= a 350 cél/mm³, 
independentemente da PT ou IGRA

– PVHIV LT-CD4+ > 350 cél/mm³ com PT ≥ 5mm ou 
IGRA positivo 



Tratamento da ILTB

• Isoniazida

– Preferencial- 9 meses (270 doses de 9 a 12 meses)

– 6 meses (180 doses de 6 a 9 meses)- considerar 
quando má adesão

• Rifampicina (quando disponível)

– 4 meses (120 doses de 4 a 6 meses)

– indivíduos com mais de 50 anos, crianças (< 10 
anos), hepatopatas, contatos de monorresitentes
à H e intolerância à H.



Tratamento da ILTB

• Abandono do tratamento 

– R- dois meses sem a medicação, consecutivos ou 
não; 

– H- três meses sem medicação, consecutivos ou 
não.

• Não se recomenda repetir o tratamento da ILTB em 
pessoas que já se trataram para tuberculose ou que 
já fizeram o curso completo de tratamento da ILTB, 
exceto, quando nova exposição de risco



O enfrentamento da TB
Vacinação
Detecção de casos
Adesão
Controle de contatos
Medidas de controle de infecção
Ações estratégicas para situações/populações especiais 

PVHIV
Pessoas privadas de liberdade
População em situação de rua 
Indígenas
Usuários de álcool e outras drogas
Profissionais de saúde
Diabéticos
Tabagistas 

Bloco IV – Estratégias Programáticas



• Recomendação para BCG brasileira e indiana
• Para crianças expostas ao HIV , a vacinação BCG deve ser 

feita conforme as recomendações a seguir :
– Criança que chega ao serviço, ainda não vacinada, poderá 

receber BCG se assintomática e sem sinais de 
imunodepressão. 

– A revacinação não é indicada . 
– A partir dos 5 (cinco) anos de idade, pessoas portadoras de 

HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e 
sem sinais de imunodeficiência.

Laboratório produtor Idade recomendada Volume da dose
Fundação Ataulfo de Paiva

(FAP)

A partir do nascimento 0,1mL

Serum Institute of India

Ltd.

Crianças recém-nascidas

até 11 meses e 29 dias

0,05mL

Crianças de um ano até 4

anos 11 meses e 29 dias

0,1mL

Vacinação



• Busca ativa poderá ser realizada com baciloscopia ou TRM-TB;

• Tempo de tosse para população geral (3 semanas de tosse);

População Tempo de tosse
Periodicidade da busca 

ativa

Exame de escarro 

solicitado

Raio X de 

tórax

População geral 

adscrita ao 

território da ESF

3 semanas Em todas as visitas do ACS

ou outro profissional da

equipe

Baciloscopia ou

TRM-TB

Não

População geral no 

serviço de saúde 

(ESF, UBS ou 

Hospitais*)

2 semanas Em todas as visitas do

usuário ao serviço de

saúde

Baciloscopia ou

TRM-TB

Não

Contato de TB 

pulmonar

Qualquer duração Na identificação do caso

índice.

Baciloscopia ou

TRM-TB

Sim

PVHIV** Qualquer duração.

Acrescida da investigação

de febre ou

emagrecimento ou

sudorese noturna.

Sempre que visitar o

serviço de saúde

Baciloscopia ou TRM-TB

e cultura com TS

Sim

*Para controle de infecção em serviços de saúde utiliza-se a tosse por duas ou mais semanas. PVHIV: Pessoas vivendo com HIV.

Detecção de casos



PPL Qualquer duração No momento da admissão

no sistema prisional e pelo

menos uma vez ao ano ou a

cada 6 meses (em

“campanha”)

Baciloscopia ou

TRM-TB e cultura com TS

Sim

Pessoas em situação

de rua;

Qualquer duração Em todas as oportunidades

de contato

Baciloscopia ou

TRM-TB e cultura com TS

Pode ser

considerado

Albergues,

Comunidades

terapêuticas de

dependentes

químicos ou

instituições de longa

permanência

Qualquer duração Na entrada e repetir com a

periodicidade avaliada

localmente

Baciloscopia ou

TRM-TB e cultura com TS

Pode ser

considerado

Povos indígenas Qualquer duração Nas visitas do agente de

saúde indígena

Baciloscopia ou TRM-TB e

cultura com TS

Pode ser

considerado

Profissionais de

saúde

Qualquer duração Admissão e exame médico

anual

Baciloscopia ou TRM-TB e

cultura com TS

Sim

Imigrantes Qualquer duração em

situações de maior

vulnerabilidade

Planejar estratégias de busca

de acordo com a realidade

local

Baciloscopia ou TRM-TB e

cultura com TS

Pode ser

considerado

Diabetes mellitus 2 semanas Sempre que visitar o serviço

de saúde.

Baciloscopia ou TRM-TB Sim



• Busca passiva: 
Indivíduo sintomático respiratório procura o serviço de saúde 
para avaliação clínica e neste momento é realizado o 
rastreamento para a tuberculose.

– a pessoa reconhece os sintomas da TB e procura espontaneamente 
o serviço de saúde;

– o profissional de saúde conhece os sinais e sintomas e os critérios 
para suspeição da doença; 

– o profissional de saúde conhece os métodos de diagnóstico para 
detectar a doença.

Detecção de casos



• Será um capítulo de adesão ao tratamento. Inclui
estratégias para organização dos serviços, identificação
precoce dos faltosos para evitar o abandono.

• TDO Diário (cinco vezes na semana , para fins de
vigilância considerar três vezes na semana.)
– Pode ser realizado por qualquer profissional (ex: profissional da

assistência social, profissional do sistema prisional ou profissional da
saúde do trabalho).

– No caso de profissionais não vinculados diretamente ao sistema de
saúde, deverá ser monitorado periodicamente pelo profissional da
saúde, até o fim do tratamento.

– A observação da toma da medicação por familiares e comunidade
estarão contidas no manual, mas não serão consideradas TDO para
fins de vigilância.

Estratégias de adesão



• Modalidades de supervisão:

Domiciliar - observação realizada na residência do paciente ou em local por 
ele solicitado 

Nos serviços de Saúde – observação da tomada nas unidades de ESF, UBS, 
Serviço de atendimento especializado de HIV/aids, policlínicas ou hospitais. 

Compartilhado - quando o doente faz consulta médica em uma unidade de 
saúde e realiza o TDO em outra unidade de saúde mais próxima à sua 
residência ou trabalho. 

• Acolhimento

• O Projeto terapêutico singular – estratégia complementar, pode ser
realizada com ou sem o TDO

• Outras estratégias que melhoram adesão estarão contidas no manual
(como a incentivos, papel da família e da comunidade).

Estratégias de adesão



Controle de contatos

• Caso índice – É o paciente inicialmente identificado com 
TB. É aquele em torno do qual a avaliação de contato é 
centrada, embora nem sempre corresponda ao caso fonte; 

• Caso fonte – É o caso infectante, não necessariamente o 
primeiro caso identificado

• Contato – Toda pessoa que foi exposta ao caso índice ou 
caso fonte no momento da descoberta do caso de 
tuberculose



Controle de contatos

• Critérios de priorização para avaliação:
– Pessoas de todas as idades com sintomas 

sugestivos de TB,

– Crianças menores de cinco anos de idade, 

– PVHIV

– Pessoas portadores de condições consideradas de 
alto risco, com  comprometimento imunológico 
conhecido ou suspeito. 

– Contatos de casos índice com TB MR ou TB XDR 
(comprovada ou suspeita) 



Controle de contatos

• A avaliação de contatos em ordem de prioridade: 
– Caso índice com Tuberculose pulmonar ou laríngea com 

exame de escarro (baciloscopia, TRM-TB, cultura) 
positivo,

– Caso índice com Tuberculose pulmonar, ainda que sem 
confirmação bacteriológica (definida por critério clínico)

– Caso índice com Tuberculose extra pulmonar e PVHIV 
com formas não infectantes e crianças (de descobrir o 
caso fonte).

• Recomenda-se que a todos os contatos sintomáticos 
ou assintomáticos seja ofertada a testagem para o 
HIV.



Crianças < 10 anos

Consulta

Assintomático Sintomático

Investigar TB 

TB

Tratar TB

Excluída TB, 
prosseguir

investigação

RX tórax e PT

Rx tórax 
normal

PT ≥  5 mm

Rx tórax 
suspeito

Prosseguir
investigação 

TB

PT < 5mm

Tratar ILTB
Repetir PT em 

8 semanas

Conversão da PT ou       
nos < 2 anos

PT ≥ 10mm: tratar ILTB

Sem conversão:
alta com 

orientação

Conversão:  incremento de 10 mm ou mais em relação 
à 1ª prova tuberculínica (após oito semanas).



Infecção latente

• O efeito da BCG sobre o resultado da prova 
tuberculínica reduz com o passar do tempo, 
principalmente se a BCG foi feita antes de um 
ano de idade (Menzies et al 1992; Farhat M, 
2006) 

• Vacinados até o primeiro ano de vida ou não 
vacinados - PT ≥ 5mm

• OMS- recomenda o tratamento universal das 
crianças contato (OMS 2018)



Controle de infecção

• Medidas gerais e específicas para atenção básica, hospitais, laboratórios e 
serviços de HIV

• Retirada do isolamento respiratório:

– Quando sintomático respiratório - TRM-TB negativo ou duas baciloscopias
negativas

– Pessoas com TB - duas baciloscopias negativas

Cinco etapas para prevenção da transmissão de TB em unidades de saúde

1 Rastrear Reconhecer o SR e/ou pessoa com TB pulmonar ativa. Identificar um PS para realizar a busca ativa

de SR em todo paciente que chega a unidade, interrogando a presença e duração da tosse.

2 Educar Oferecer ao SR máscara cirúrgica para uso durante sua permanência na unidade e instruí-lo com

relação à etiqueta da tosse (levar o braço ou lenço à boca quando tossir)

3 Separar SR ou pessoas com TB pulmonar ou laríngea ainda infectantes devem esperar pelo atendimento

ou procedimentos em áreas bem ventilados

4 Priorizar Priorizar o atendimento do paciente no serviço, independentemente do motivo da procura. O

paciente deve passar à frente na fila de consultas, exames e/ou dispensa de medicamentos

5 Investig

ar TB

Proceder à investigação necessária para afastar ou confirmar o diagnóstico de TB nos SR



• PVHIV

– Rastreamento pelos 4 sintomas prioritários (tosse, febre, 
emagrecimento e/ou sudorese noturna)

– TARV (PCDT AIDS) - LT CD4+ < ou = 50 (2ª semana), LT CD4+ > 50 
(8ª semana). TB meníngea 8ª semana (capítulo de tratamento). 

– ILTB (capítulo de tratamento)

• USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

– Busca ativa com tosse independentemente do tempo de 
duração

• PROFISSIONAIS DE SAÚDE

– Tosse independentemente do tempo

– Busca na avaliação periódica e também quando sintomático 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 
SITUAÇÕES/POPULAÇÕES ESPECIAIS



• POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE

– SR com tosse por independentemente do tempo;

• INDÍGENAS

– Identificação do SR com tosse independentemente do tempo, objetivando 
a oportunidade da detecção precoce dos casos

• DIABÉTICOS

– Busca ativa do SR com tosse por tempo igual ou superior a 2 semanas

– Recomendação do rastreamento da TB nas pessoas com diabetes

– Tratamento com EB (considerar 9 meses caso avaliação clínica individual) e 
avaliar individualmente a necessidade de insulina

• POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

– O tratamento da infecção latente não é recomendado como uma ação 
prioritária, exceção quando a PSR for criança e PVHIV.

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 
SITUAÇÕES/POPULAÇÕES ESPECIAIS



1. Priorização política da tuberculose
2. Papel das três esferas do governo
3. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose
4. Redes de atenção à saúde
5. Rede laboratorial
6. Intersetorialidade no controle da tuberculose
7. Participação Comunitária, Mobilização Social e Advocacy
8. Pesquisas em tuberculose
9. Vigilância Epidemiológica
10. Sistemas de informação
11. Planejamento, monitoramento e avaliação

Bloco V – Bases organizacional e política 
para as ações de controle da TB



REDES DE ATENÇÃO

• Incorporação das Redes de Atenção, conforme a Portaria n°. 
4.279/2010 publicada pelo Ministério da Saúde 

Vigilância : segue as recomendações do GVS 
Sistemas De Informação

• Incorporação do Sistema de Informação de Tratamentos Especiais 
de Tuberculose – SITETB;

• Atualização das fichas do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – SINAN.

• Abordagem de outros sistemas de informação : Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), Gerenciador de Ambiente 
Laboratorial (GAL)



• Atualização do papel do PNCT (Portaria 1419, 
de 08 de junho de 2017)

• Intersetorialidade no controle da tuberculose



OBRIGADA!

denise.Arakaki@saúde.gov.br

fernanda.dockhorn@saude.gov.br
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