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TUBERCULOSE 

ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS 

 

Auxiliar e Técnico de Enfermagem 

 

•  Identificar os sintomáticos respiratórios. 

•  Realizar procedimentos regulamentados para o exercício de sua 
profissão.  

•  Convocar os contatos para consulta médica. 

•  Identificar o pote de coleta do escarro. 

 



TUBERCULOSE 

•  Orientar a coleta do escarro. 

•  Encaminhar o material ao laboratório com a requisição do exame 
preenchida. 

•  Receber os resultados dos exames, protocolá-los e anexá-los ao 
prontuário. 

•  Aplicar a vacina BCG e fazer prova tuberculínica, após capacitação. 

•  Supervisionar o uso correto da medicação nas visitas domiciliares e 
o comparecimento às consultas de acordo com a rotina da equipe. 



TUBERCULOSE 

•  Agendar consulta extra, quando necessário. 

•  Convocar o doente faltoso à consulta e o que abandonar o 
tratamento. 

•  Dispensar os medicamentos, conforme prescrição. 

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

•  Realizar assistência domiciliar, quando necessária. 

•  Programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês, 
para cada doente cadastrado na unidade básica de saúde, de forma 
a assegurar o tratamento completo de todos. 



TUBERCULOSE 

•  Preencher o livro de registro e acompanhamento dos casos de 
tuberculose e o de sintomático respiratório na UBS. 

•  Realizar o tratamento diretamente observado para todos os 
pacientes com tuberculose, conforme orientação do enfermeiro ou 
médico. 

•  Notificar os casos suspeitos de tuberculose.  

•  Observar os cuidados básicos de redução da transmissão do 
Mycobacterium tuberculosis. 
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CONSULTA DE ENFERMAGEM  = PROCESSO DE ENFERMAGEM = 
SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO 

 

 coleta de dados: entrevista, exame físico, resultados laboratoriais e 
testes diagnósticos 

 diagnósticos de enfermagem (Nutrição desequilibrada: menor do 
que as necessidades corporais do doente; Conhecimento deficiente 
sobre o regime de tratamento, medidas de prevenção e controle da 
doença; Intolerância à atividade a ser executada pelo doente; Padrão 
respiratório comprometido; Autocontrole inadequado da saúde; 
Risco de infecção) 
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 Planejamento: definir os critérios a serem utilizados na priorização 
das ações, as preferências do cliente, as necessidades humanas 
básicas ou o plano terapêutico.  

 implementação e avaliação: efetiva-se em conjunto com o cliente as 
prescrições elaboradas; Durante a implementação das ações 
planejadas, o enfermeiro reavalia o cliente, modifica o plano de 
cuidados, reescreve objetivos e ações de enfermagem, sempre que 
necessário; realiza uma comparação sistematizada das metas 
propostas com os resultados obtidos (estado atual do cliente), a fim 
de determinar a eficácia do cuidado prestado  

 


