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APRESENTAÇÃO

Objetivo deste material é oferecer informações necessárias aos

profissionais de saúde que exercem papel fundamental para a efetivação do

controle da Tuberculose no Tratamento Diretamente Observado.



TUBERCULOSE

 Tuberculose é uma doença ocasionada por uma bactéria – Mycobacterium

tuberculosis - bacilo de Koch, que acomete sobretudo os pulmões, podendo se apresentar

como tuberculose pulmonar, porém agride vários componentes do organismo, passando a

se chamar Tuberculose extrapulmonar (BRASIL, 2017a).

Sintomas

O sintoma mais frequente da Tuberculose pulmonar é a tosse, comumente seguida

de expectoração. Pode apresentar febre baixa períodos vespertinos, suores noturnos,

emagrecimento, fraqueza, cansaço e dores no corpo.  Outros sintomas podem surgir na

Tuberculose extrapulmonar, conforme com o órgão acometido (BRUNNER; SUDDARTH,

2011; BRASIL, 2017).

Sintomáticos respiratórios

Sintomático Respiratório - SR são indivíduos que apresentam tosse por três

semanas ou mais. Para assegurar o diagnóstico mais precocemente, é recomendável

investigar pessoas privadas de liberdade e/ou com diabetes quando há presença de tosse

por duas semanas ou mais. A Tuberculose deve ser investigada sempre na presença de

tosse, independente do período, em indivíduos vivendo em situação de rua, pessoas

vivendo com HIV/Aids, indígenas e os indivíduos que fazem uso de álcool e outras drogas

(BRASIL, 2017; SANTANA et al., 2019).



TUBERCULOSE

Busca Ativa

De acordo com a OMS para o rastreamento de pessoas com suspeita de

Tuberculose, em populações alvo predefinidas, podem ser utilizados testes ou outros

métodos de forma simples e rápida baseando-se na busca de sintomas ou no exame

radiológico de imagem (WHO, 2013; BRASIL, 2018).
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DIAGNÓSTICO

Diagnóstico Clínico

A Tuberculose pode mostrar-se sob diversas formas conforme o órgão acometido.

Desta maneira, outros sinais e sintomas, associados a tosse prolongada, podem ocorrer e

a investigação diagnóstica individualizada deve ser valorizada (CONDE; FITERMAN;

LIMA, 2011; BRASIL, 2018).

Diagnóstico Bacteriológico

É essencial a realização da pesquisa bacteriológica em adultos, para o diagnóstico

e para o controle de tratamento da Tuberculose. Resultados bacteriológicos positivos

confirmam a Tuberculose ativa em indivíduos que apresentarem sintomas sugestivos de

Tuberculose e em sintomáticos respiratórios identificados através da busca ativa (BRASIL,

2008; 2018).

No diagnóstico para Tuberculose pulmonar os fundamentais exames de são:

baciloscopia, teste rápido molecular - TRM-TB e cultura (BRASIL, 2017; 2018).

Recomendam-se duas amostras de escarro para a realização da baciloscopia: a

primeira no momento em que identificar o sintomático respiratório (SR) e outra no dia

seguinte pela manhã.

Tem - se a indicação da realização de cultura com identificação e teste de

sensibilidade, além da baciloscopia ou TRM-TB para indígenas, pessoas que vivem com

HIV, em situação de rua, privadas de liberdade, profissionais de saúde e pessoas que já

trataram Tuberculose ou são contatos de casos de tuberculose resistente (BRASIL, 2017).



DIAGNÓSTICO

Exames adicionais podem ser recomendados, como radiografias, biópsias ou

tomografias (BRASIL, 2018).

É preconizado a oferta da testagem para o HIV para toda população, sobretudo às

pessoas com Tuberculose, preferencialmente o teste rápido para diagnóstico. A

Tuberculose é considerada a principal causa de morte entre as doenças infecciosas

definidas em pessoas vivendo com HIV/Aids, e a detecção precoce é imprescindível para

o tratamento em período oportuno de ambas as infecções (BRASIL, 2018).

Os casos detectados devem ser notificados na Ficha de Notificação/Investigação

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan (BRASIL, 2018).
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TRATAMENTO

O tratamento da Tuberculose, deve ser concretizado conforme as recomendações

do Ministério da Saúde e consiste em duas fases: a intensiva - ou de ataque, e a de

manutenção. A fase intensiva objetiva a redução bacilar de forma rápida e a eliminação

dos bacilos resistentes a algum fármaco, diminuindo a transmissão. Existe a associação

dos medicamentos para se obter um potente poder bactericida. Já a fase de manutenção

objetiva a eliminação dos bacilos latentes ou persistentes e assegura a diminuição de uma

possível recidiva da doença. Nessa última fase, dois medicamentos com maior poder

bactericida e esterilizante são associados para garantir uma boa ação (COURA, 2013;

BRASIL, 2018).

O esquema básico para tratamento em adultos e adolescentes é um combinado de

quatro fármacos na fase intensiva e dois na fase de manutenção. A apresentação

farmacológica dos fármacos do esquema básico é de comprimidos em doses fixas

combinadas com a apresentação tipo 4 em 1 - RHZE ou 2 em 1 - RH.

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



REAÇÕES ADVERSAS

A maioria dos indivíduos em tratamento conseguem finalizar sem qualquer reação

adversa acentuada. O indivíduo deve receber a orientação do aparecimento dos efeitos

adversos relevantes e se necessário retornar ao serviço de saúde (BRASIL, 2018).
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MODALIDADE DE TRATAMENTO

O tratamento será efetivado em regime ambulatorial, aplicando a como estratégia

de adesão o Tratamento Diretamente Observado - TDO (BRASIL 2017; 2018).

O Tratamento Diretamente Observado - TDO institui a construção de vinculo e a

observação da ingestão dos medicamentos que deve ser realizada, preferencialmente, em

todos os dias úteis da semana. Para ser considerado Tratamento Diretamente Observado

(TDO), a observação da tomada deve ocorrer no mínimo três vezes por semana durante o

tratamento - 24 doses na fase de ataque e 48 doses na fase de manutenção por seis

meses (FERREIRA, 2016; BRASIL, 2018).

Para ser considerado Tratamento Diretamente Observado - TDO, no Sinan, a

observação e/ou supervisão da tomada efetivada por profissionais de saúde ou outros

profissionais capacitados supervisionados por profissionais de saúde (BRASIL, 2011a;

2018).

Aos finais de semana e feriados os medicamentos devem ser autoadministrados.

Os profissionais de saúde devem exaustivamente esclarecer a importância da ingestão

diária do medicamento, principalmente nos dias em que o tratamento não será observado

(BRASIL, 2018).



MODALIDADE DE TRATAMENTO

Fonte: Brasil, 2018



CONTROLE DOS CONTATOS

A avaliação de contatos é realizada por meio da anamnese, exame físico e

exames complementares como a prova tuberculínica, radiografia de tórax e exames

bacteriológicos, sendo indicado. Os casos que são recomendados, serão realizados o

tratamento da infecção latente - infecção pelo bacilo, sem o adoecimento por tuberculose

(BRASIL, 2017; 2018).
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ATRIBUIÇÃO DOS ENFERMEIROS

Segue algumas atribuições dos enfermeiros no controle da Tuberculose (BRASIL,

2011a):

• Identificar os sintomáticos respiratórios.

• Prestar assistência integral às pessoas e famílias na Unidade Básica de Saúde

quando necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários.

• Orientar na realização de coleta do escarro.

• Realizar consulta de enfermagem, de acordo com os protocolos ou outras

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as

disposições legais da profissão.

• Solicitar exames (BAAR, raio-X de tórax, cultura, identificação e teste de

sensibilidade para BK, prova tuberculínica), além do teste HIV sob autorização e

aconselhamento, iniciar tratamento e prescrever medicações (esquema básico de

TB), advertidas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou

outras normativas técnicas estabelecidas.

• Convocar os contactantes para investigação de Tuberculose ativa.

• Orientar usuários e familiares quanto ao uso da medicação, esclarecer dúvidas e

desmistificar tabus e estigmas.

• Convocar os faltosos à consulta e o que abandonar o tratamento.

• Acompanhar a ficha de supervisão da tomada de medicação preenchida pelo ACS.

• Realizar assistência domiciliar, quando necessária.

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS,

técnicos e auxiliares.

• Orientar os auxiliares e técnicos de enfermagem, ACS e ACE para o

acompanhamento dos casos em tratamento e/ou Tratamento Diretamente

Observado.

• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da

equipe quanto à prevenção, ao manejo do tratamento, às ações de vigilância

epidemiológica e ao controle das doenças.

• Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas

referentes à Tuberculose da área de atuação da UBS.



• Notificar os casos confirmados de Tuberculose.

• Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação, conforme estratégia local.

• Elaborar a programação anual das ações do Programa de Controle da

Tuberculose, segundo a matriz de programação PNCT/ Ministério da Saúde.
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