Ao (a) Secretário (a) Municipal de Saúde e Coordenador (a) Municipal do
Programa de Controle da Tuberculose
INFORME TÉCNICO TUBERCULOSE - Nº 02/2014

INFORME TÉCNICO TUBERCULOSE - Nº 02/2018
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Área de Assessoramento de Tuberculose,
considerando a baixa busca ativa de Sintomáticos Respiratórios (SR) no Estado e em
continuidade a estratégia de ação realizada pelos municípios, intitulada como: Pesquisa de
Sintomáticos Respiratórios que se apresenta com o objetivo de diagnosticar precocemente os
casos de tuberculose, ampliar a detecção de casos e interromper a cadeia de transmissão da
doença na população; vem apresentar os formulários da Pesquisa de 2018 para realização da
busca ativa de Sintomáticos Respiratórios no município.
Solicitamos a Vossa Senhoria o apoio necessário para a realização da pesquisa,
viabilizando o material para cópias (somente a planilha da pesquisa), potes de escarro, bem
como, a articulação com o Laboratório para a garantia da realização da baciloscopia de escarro
ou Teste Rápido Molecular/TRM-TB ou Cultura para TB (disponíveis GRATUITAMENTE
nos Laboratórios Municipais Públicos ou Conveniados, Laboratório de Saúde Pública de
Araguaína/LSPA e LACEN-TO em Palmas) e a divulgação desse Informe Técnico para a equipe
técnica do município, a fim de que haja conhecimento da equipe na realização da pesquisa. Obs:
a baciloscopia de escarro para tuberculose devem ser realizados em laboratórios municipais ou
terceirizados pelos mesmos.
Informamos a Vossa Senhoria que a pesquisa deverá ser realizada duas vezes ao ano, ou
seja, no 1º semestre e repetida no 2º semestre. O Consolidado final corresponde à população
total de abrangência do município e deve ser enviado à Área de Assessoramento/SES-TO
em dois momentos: até 10/07/2018 e 20/12/2018. Ressaltamos que as equipes de saúde terão
que consolidar os resultados da pesquisa duas vezes ao ano, uma no 1º semestre e outra, no 2º
semestre; obedecendo aos prazos de envio acima citados.
É de responsabilidade do coordenador municipal do programa de tuberculose organizar a
pesquisa, que deve ser de caráter continuado de forma que a busca de SR faça parte da rotina
diária da UBS e, não se caracterizar por uma ação eventual. O acompanhamento da programação
anual de sintomáticos respiratórios e das metas pactuadas é primordial para o bom desempenho
da Unidade nas atividades do Programa de Controle da Tuberculose.
Anexo, formulários que compõem a Pesquisa de Sintomáticos Respiratórios/2018.
Agradecemos a Vossa Senhoria e toda a equipe pelo empenho e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos: tuberculose.to@gmail.com, fone 3218 3317/1731.
Palmas, 09 de Março de 2018.

Equipe Técnica
de Assessoramento de Tuberculose
Profissional de saúde: Você pode pararÁrea
a TUBERCULOSE!
Junte-se a nós!
Controle da Tuberculose, um compromisso de todos.

