
ROTEIRO para as Reuniões de Implantação da  

“Estratificação por Grau de Risco de Abandono e Clínico  

da Pessoa com Tuberculose” 
 

0 – 2’ (3 min.)  Apresentação dos participantes 

 
3 – 7’ (5 min.)  Tuberculose é uma agenda prioritária da saúde 
 

 O Brasil integra o grupo dos 30 países que detêm 87% dos casos no mundo.  

 Para o controle da TB é necessário: DETECTAR no mínimo 70% dos casos suspeitos (ênfase aos 

sintomáticos respiratórios – pessoas com tosse por 03 semanas ou mais  exame do escarro) e CURAR pelo 

menos 85% dos casos (evitar ao máximo o abandono do tratamento). Vamos focar no abandono! 

O abandono do tratamento é um dos principais desafios para o controle da TB. BH foi a capital com a 

maior taxa de abandono em 2009, mesmo com uma rede reconhecidamente organizada e robusta de 

serviços. O abandono ocasiona pelo menos três consequências: (1) permanência da fonte de infecção na 

comunidade, (2) sequelas/óbito dos doentes e/ou (3) aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos. 

O Ministério da Saúde financiou um Projeto em BH, apoiado pela UFMG. Os resultados foram muito 

exitosos (os CS foram divididos em dois grupos: onde a estratificação não foi aplicada, a taxa de abandono 

aproximada foi de 18% - o parâmetro é de até 5%; e onde a estratificação foi aplicada, 2% - configurando um 

case de sucesso). 

Diante disso, estamos na Fase de implantação desse instrumento na Rede SUS-BH. 

 
8 – 9’ (2 min.)  A Estratificação por Grau de Risco de Abandono e Clínico da Pessoa com Tuberculose 
 

Explicar que é um instrumento rápido (30s), de fácil aplicação e que evidencia as diretrizes vigentes. 

Possui o objetivo de fortalecer os pontos de apoio disponíveis e necessários para evitar o abandono do 

tratamento, além de sinalizar o local ideal de assistência do paciente. 

Perguntar para a equipe: “qual o conceito de abandono do tratamento?” (pacientes em TDO: trinta 

dias consecutivos sem observação da tomada da medicação; pacientes sem TDO: não comparecimento no CS 

30 dias após a última consulta de acompanhamento agendada). 

TDO: mínimo de 3x/semana, sendo realizado preferencialmente pelo ACS. Estratégia para 

supervisionar tomada da medicação e fortalecer o vínculo com a EqSF. 

 
10 – 29’ (20 min.) Manuseio da Estratificação por Grau de Risco 
 

 Distribuir uma cópia para a equipe e ler todo o instrumento com os participantes 

 
25 – 30’ (10 min.) Esclarecimentos de dúvidas 
 

Perguntar se há algum caso de TB em tratamento no CS/EqSF. Realizar a estratificação dos casos ou 

simular algum exemplo, se os presentes desejarem. 
 

 

O objetivo da reunião é apresentar a “Estratificação por Grau de Risco de Abandono e Clínico da Tuberculose”. Caso 

a EqSF e demais profissionais abordem outros assuntos, retome a pauta. É importante que todos os esforços sejam 

direcionados para o referido instrumento. 
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