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PARECER CREMEB Nº 02/11 

(Aprovado em Sessão Plenária de 28/01/2011) 
 
 
EXPEDIENTE CONSULTA N.º 185.749/10. 
ASSUNTO: Tratamento da tuberculose na rede básica e no Programa de Saúde da Família 
Relatora: Consª. Sumaia Boaventura André 
 

Ementa: Compete aos profissionais de Medicina da rede básica e do 
Programa de Saúde da Família iniciar e acompanhar o tratamento 
para tuberculose dos pacientes com tuberculose pulmonar e 
extrapulmonar sem indicação para encaminhamento à unidade de 
referência, dentre outras ações preconizadas no Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT).  A Unidade básica de saúde 
deve possuir as condições estruturais necessárias para viabilização 
do PNCT. 

 
Da Consulta:  
 
Consulente requer parecer do CREMEB em relação ao atendimento a usuários com tuberculose em 
Unidades de Saúde da Família na Bahia. Relata que profissional com formação em Medicina não atende 
usuário com tuberculose (sem indicação para encaminhamento à unidade de referência) em Unidade de 
Saúde da Família, justificando à equipe que encontra-se respaldado por este Conselho que orienta o 
atendimento apenas nas unidades de referência para usuário com TB. 
 
Parecer: 
 
Há uma década a Organização Mundial de Saúde declarou a Tuberculose (TB) em estado de emergência 
no mundo, sendo atualmente a maior causa de morte por doença infecciosa em adultos 
(http://www.who.int/health-topias/tb.htm). 
De acordo com a OMS 1/3 da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e 
destes dois bilhões de pessoas, 8 milhões desenvolverão a doença e 2 milhões morrerão a cada ano. 
O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% dos casos de tuberculose no mundo, 
estimando-se uma prevalência de 50 milhões de infectados e 111.000 casos novos e 6.000 óbitos 
ocorrendo anualmente. 
A OMS estabeleceu metas internacionais, subscritas pelo Brasil: Descobrir 70% dos casos de tuberculose 
estimados e cura-los em 85%. 
O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) está integrado na rede de serviços de saúde, 
com política definida de programação de ações, padrões técnicos e assistenciais, prevendo desde a 
distribuição gratuita de medicamentos e outros insumos necessários até ações preventivas e de controle 
do agravo. A adoção da estratégia de tratamento supervisionada (DOTS) desde 1996 é uma das 
prioridades para que o PNCT atinja a meta de curar 85% dos doentes, diminuindo a taxa de abandono, 
evitando o surgimento de bacilos resistentes e possibilitando o controle efetivo da tuberculose no país. 
Tratamento supervisionado é um dos cinco elementos que compõem a estratégia DOTS, recomendada 
pela OMS: vontade política, garantia da baciloscopia, aquisição e distribuição regular de medicamentos, 
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tratamento diretamente observado, regular sistema de informação. A horizontalização do combate  à 
tuberculose, estendendo o PNCT para todos os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
extremamente importante, e visa a integração do controle da TB com a atenção básica, incluindo o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família (PSF) para 
garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento. 
 
No “Manual de Atenção Básica nº 06” (Brasília – 2007) “Manual Técnico para o Controle da Tuberculose” 
destacamos algumas atribuições das Unidades Básicas de Saúde para o Controle da Tuberculose: 
 

1- Identificar entre as pessoas maiores de 15 anos que procurem o serviço, sintomáticos 
respiratórios (pessoas com tosse e expectoração por três semanas ou mais), fazer o diagnostico 
de tuberculose, iniciar o tratamento, acompanhar os casos em tratamento, dar alta aos pacientes; 

2- Identificar entre as crianças que procurem o serviço de saúde, aquelas portadoras de 
pneumopatias e outras manifestações clinicas sugestivas de tuberculose, e encaminha-las a uma 
unidade de referência para investigação e confirmação do diagnóstico; 

3- Acompanhar e tratar os casos confirmados nas UBS; 
4- Aplicar a vacina BCG; 
5- Coletar material para a pesquisa direta de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR) no escarro. 

Caso a Unidade Básica de Saúde não possua laboratório, identificar um laboratório de referência 
e estabelecer um fluxo de envio do material; 

6- Realizar a prova tuberculinica quando necessário; 
7- Realizar exame anti-HIV quando indicado; 
8- Dispor de estoque de medicamentos específicos para os doentes inscritos no programa de 

tuberculose; 
9- Fazer tratamento supervisionado na unidade de saúde ou no domicilio quando indicado; 
10- Fazer visita domiciliar quando necessário; 
11- Treinar os recursos humanos da Unidade Básica de Saúde; 
12- Realizar ações educativas junto à clientela da unidade de saúde, bem como na comunidade. 

 
“As UBS devem contar com o apoio de uma unidade de referência, de média complexidade. Porém do 
ponto de vista de sua atuação no Programa de Controle da Tuberculose, as UBS devem manter sua 
autonomia na descoberta e no tratamento de casos de tuberculose”. 
 
“Nas UBS, em principio, deverá ser considerado para tratamento imediato o paciente com diagnóstico de 
tuberculose pulmonar bacilífera,com duas baciloscopias diretas positivas, uma baciloscopia direta positiva 
e cultura positiva, uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva de TB. Os casos com 
suspeita de TB extrapulmonar devem ser encaminhados para consulta médica na unidade de referência”. 
 
O tratamento dos baciliferos é a atividade prioritária de controle da tuberculose, uma vez que permite 
anular rapidamente as maiores fontes de infecção. Poucos dias após o início da quimioterapia correta, os 
bacilos da tuberculose praticamente perdem seu poder infectante. Assim os doentes “pulmonares 
positivos” não precisam nem devem ser segregados do convívio familiar e da comunidade. 
 
Os casos suspeitos de tuberculose que tiverem o diagnóstico confirmado nas Unidades de Referência, 
aqueles com baciloscopias persistentemente negativas ou sem escarro para realizar exames e os casos 
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de tuberculose extrapulmonar que forem encaminhadas de volta às Unidades Básicas de Saúde de 
origem, deverão ser acompanhadas nestas unidades até a alta. 
 
O paciente deverá ser encaminhado para uma Unidade de Referência de Tuberculose quando: 
 
- Houver antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda (hapatite) ou crônica (cirrose hepática 
alcoólica). 
- O paciente é doente de AIDS ou soro positivo para o HIV; 
- Houver antecedentes ou evidências clínicas de nefropatias (insuficiência renal crônica, pacientes em 
regime de diálise); 
 
Em relação às atividade de controle da tuberculose na rede básica e no PSF compete ao médico: 
 

1- Identificar os sintomas respiratórios em visita domiciliar na comunidade e no atendimento na UBS. 
2- Solicitar baciloscopia do sintomático respiratório para diagnóstico (duas amostras). 
3- Orientar quanto à coleta de escarro. 
4- Solicitar RX de Tórax segundo critérios definidos no protocolo. 
5- Oferecer, a todo paciente com diagnóstico de tuberculose confirmado, o teste sorológico anti-HIV. 
6- Dar orientações gerais a respeito do agravo como, por exemplo, em relação à doença, seus mitos, 

duração e necessidade do tratamento. 
7- Iniciar e acompanhar o tratamento para tuberculose dos pacientes com tuberculose pulmonar e 

extrapulmonar. 
8- Explicar ao paciente porque o tratamento supervisionado é necessário e quem vai realizar a 

supervisão, nos casos que tiverem indicação. 
9- Convocar os comunicantes para consulta. 
10- Iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo. 
11- Solicitar baciloscopia para acompanhamento do tratamento. 
12- Iniciar e acompanhar tratamento dos casos de tuberculose pulmonar com baciloscopias negativas 

e dos casos de tuberculose extrapulmonar quando o diagnóstico for confirmado após investigação 
em uma unidade de referência. 

13- Dar alta aos pacientes após o tratamento. 
14- Encaminhar os casos para outro nível de assistência, quando necessário, com ficha de 

referência/contra –referencia devidamente preenchida. 
15- Fazer visita domiciliar quando necessário. 
16- Notificar o caso de tuberculose confirmado. 
17- Identificar efeitos colaterais das medicações e interações medicamentosas. 
18- Realizar ações educativas junto à comunidade. 

 
Conclusão 
 
Compete ao profissional de Medicina “aprimorar continuamente seus conhecimentos  e usar o melhor do 
progresso científico em benefício do paciente” (CEM/2009). Também deve em empenhar-se em “melhorar 
os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade de relação à saúde pública, à 
educação sanitária e à legislação referente à saúde” (CEM/2009). 
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O Programa Nacional de Controle da Tuberculose, é implementado no Brasil desde 1996, e objetiva 
identificar os casos novos, interromper a cadeia de transmissão, e curar pelo menos 85% dos casos, 
consoante metas internacionais estabelecidas pela OMS e pactuadas pelo governo brasileiro. 
A criação da Secretária de Vigilância à Saúde (SVS) na estrutura do Ministério da Saúde (MS) reorganizou 
o combate à tuberculose, unindo todas as ações de vigilância, controle e prevenção, possibilitando a 
integração entre os vários programas. 
A horizontalização do controle à tuberculose, estendendo-o para todos os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS) visa a integração do controle da tuberculose com a atenção básica, incluindo o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família (PSF) para 
garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento. O paciente deve ser tratado e 
acompanhado, preferencialmente, na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência ou do seu 
trabalho. 
As ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose estão definidas e detalhadas (Portal da 

Saúde – www.saude.gov.br). 

Ao profissional médico da rede básica e do Programa de Saúde da Família compete, dentre outras ações 

preconizadas no PNCT, iniciar e acompanhar o tratamento para tuberculose dos pacientes com 

tuberculose pulmonar e extra pulmonar, sem indicação para encaminhamento na unidade de referência. 

A unidade básica de saúde deve possuir as condições estruturais para cumprimento do preconizado no 

PNCT, a exemplo da vacina BCG, prova tuberculínica, estoque de medicamentos específicos para 

tuberculose, coleta de material para baciloscopia. A gerência da UBS deve adotar as medidas 

administrativas para assegurar estas condições estruturais, cabendo às Secretarias Municipais de Saúde 

em última instância a adequada viabilização do PNCT no nível local. Compete ao Conselho Municipal de 

Saúde a fiscalização das ações de saúde no território e a aprovação/reprovação do Relatório Anual da 

SMS,  responsabilidade de supervisão administrativa, que habilita o município ao recebimento de recursos 

do SUS. 

Inexiste Parecer do CREMEB que orienta o atendimento apenas nas unidades de referência para usuários 

com tuberculose. 

 

É o parecer. 

 

Salvador, 04 de novembro de 2010. 

 

Consª. Sumaia Boaventura André 

Relatora  


