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TUBERCULOSE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

• Objetivos - O principal objetivo da vigilância epidemiológica é 
identificar as possíveis fontes de infecção.  

 

• Notificação -  Doença de notificação compulsória e investigação 
obrigatória. 



TUBERCULOSE 

• Quando houver indicação de internação de pacientes com 
Tuberculose, devem ser adotadas medidas de isolamento 
respiratório, especialmente tratando-se de pacientes bacilíferos e 
resistentes aos fármacos antituberculose. 
 

• Prevenção: A vacina BCG confere poder protetor às formas graves de 
Tuberculose; é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos, 
com obrigatoriedade <1 ano, como dispõe a Portaria no 452, de 6 
de dezembro de 1976, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), e a 
Portaria vigente que institui em todo o território nacional os 
calendários de vacinação do Ministério da Saúde. 
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• Educação em Saúde - Além das medidas descritas acima, é 

necessário esclarecer à comunidade, quanto aos aspectos 

importantes da doença, sua transmissão, prevenção e tratamento. O 

desconhecimento leva à discriminação do doente, no âmbito familiar 

e profissional. O afastamento compulsório do trabalho contribui para 

o agravamento do sofrimento do paciente; Divulgação de 

informações sobre a tuberculose 
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MEDIDAS  DE  CONTROLE  PARA  REDUZIR  A  TRANSMISSÃO  DO 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

• Capacitação dos profissionais de saúde 

• Triagem e avaliação dos suspeitos de tuberculose na demanda da 
unidade de saúde 

• Orientação ao paciente 

• Medidas de controle ambiental 

• Medidas de precaução padrão (Higienização das mãos; 
Equipamentos de proteção individual; Processamento de produtos 
na unidade de saúde; Limpeza e desinfecção de superfícies; 
Tratamento de resíduos) 
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ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS DO ENFERMEIRO 

 

•  Identificar os sintomáticos respiratórios. 

•  Realizar assistência integral às pessoas e famílias na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio ou nos demais espaços 
comunitários. 

•  Orientar quanto à coleta de escarro. 

•  Administrar a vacina BCG. 

•  Realizar a prova tuberculínica. Caso não tenha capacitação para tal, 
encaminhar para a unidade de referência. 
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•  Realizar consulta de enfermagem, conforme 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), observadas as disposições 
legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
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•  Convocar os contatos para investigação. 

•  Orientar pacientes e familiares quanto ao uso da medicação, 
esclarecer dúvidas e desmisti-ficar tabus e estigmas. 

•  Convocar o doente faltoso 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. 
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• 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. 
Analisar os dados e planejar as intervenções junta-mente à equipe 
de saúde. 

•  Notificar os casos confirmados de tuberculose.  
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•  Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação, conforme 
estratégia local.  

•  Fazer a programação anual das ações do PCT, segundo a matriz de 
programação PNCT/Ministério da Saúde. 

•  Observar os cuidados básicos de redução da transmissão do 
Mycobacterium tuberculosis. 


