Dicionário de dados da planilha de exportação do SITE-TB

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA DE CONDIÇÕES CRÔNICAS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS DE TUBERCULOSE (SITE-TB)
CASO DE TB SENSÍVEL/MNT/TB DR

Nome do campo

Tipo

1. Key

Numérico

2. Validação

Categórico

Categoria

Descrição

Aguardando validação
Pendência respondida
Pendente
Validado

Identificador único para cada
registro (ID).
Todo caso ao ser notificado será
validado (avaliado), quanto ao
diagnóstico/tratamento
pertinente. Após a notificação, o
primeiro status que aparece é
“Aguardando validação”, se
apresentar
alguma
inconsistência,
aparecerá
“Pendente”. Após a correção da

Preenchimento
automático pelo
sistema (1) ou
preenchimento pelo
usuário (2)
1*

1*

3. Classificação

Categórico

4. Número do paciente

Numérico

5. Digito

Numérico

6. Nome

Texto

7. Nome da mãe

Texto

8. Sexo

Categórico

9. Raça/cor

Categórico

Caso de TB
Caso de MNT
Caso de TB DR

Masculino
Feminino
Branca
Preta
Amarela
Parda

pendência aparecerá “Pendência
respondida”, e se a notificação
não apresentar inconsistência, o
registro será “Validado”.
Ao iniciar uma notificação devese escolher classificação de caso
a ser notificado.
Número identificador de um
determinado
paciente.
Este
número não se altera, caso haja
uma nova entrada de um mesmo
paciente no sistema. O que
sofrerá alteração é o número do
digito.
A cada nova entrada de um
paciente no sistema, ele receberá
um novo digito. O número do
dígito se refere ao número de
entradas daquele paciente no
sistema.
Nome civil da pessoa em
tratamento.
Nome completo da mãe da pessoa
em tratamento.

2*

1*

1*

2*
2*

Sexo do indivíduo.

2*

Cor ou raça declarada pela pessoa
em tratamento.

2*

10. Escolaridade (anos de estudo)

Categórico

11. Ocupação**

Categórico

12.Nacionalidade**

Categórico

13. Data de nascimento

Data

Indígena
Ignorada
Nenhuma
De 1 a 3
De 4 a 7
De 8 a 11
12 ou +
Ignorada
Profissional de saúde
Profissional do sistema penitenciário
Profissional de asilo/abrigo/albergue
Outros profissionais autônomos
assalariados
Profissional do sexo
Ambulante
População privada de liberdade
Aposentado
Dona de casa
Desempregado
Estudante
População em situação de rua
Outra
Brasileira
Estrangeiro

Anos de estudo do indivíduo.
2*

Descreve à atividade em que se
trabalha,
como
a ocupação
profissional.

Nação com o qual o indivíduo
possui cidadania.
Dia, mês e ano de nascimento da
pessoa em tratamento.

2*

14. Idade

Descreve a idade do indivíduo,
esta variável é calculada
subtraindo a data de notificação
da data de nascimento.

Numérico

15. Sinan

Numérico

16. Cartão Nacional de Saúde

Numérico

17. Logradouro (residência momento da notificação)

Texto

18. Número (residência momento da notificação)

Numérico

19. Bairro (residência - momento
da notificação)

Texto

20. Complemento
(apto, casa…) (residência momento da notificação)

Texto

21. Município (residência momento da notificação)

Categórico

Municípios do Brasil

Número do Sinan referente a
notificação inicial do caso para
tuberculose.
Número do cartão nacional do
SUS.
Tipo de logradouro, seguido do
nome completo do logradouro
onde vive a pessoa em tratamento
no momento da notificação.
Número da residência do
indivíduo em tratamento no
momento da notificação.
Nome completo do bairro de
residência da pessoa em
tratamento no momento da
notificação.
Complemento para localização
da residência da pessoa em
tratamento no momento da
notificação.
Nome do município em que o
indivíduo reside no momento da
notificação.

1*

2
2

2*

2

2

2

2*

22. Município - código do IBGE
(residência-momento da
notificação)

23. UF (residência - momento da
notificação)

Categórico

Categórico

24. Logradouro (residência endereço atual)

Texto

25. Número (residência endereço atual)

Numérico

26. Bairro (residência - endereço
atual)

Texto

27. Complemento
(apto, casa…) (residência endereço atual)
28. Município (residência endereço atual)

Códigos do IBGE dos municípios do
Brasil

Unidades Federadas do Brasil

Texto
Categórico

Municípios do Brasil

29. Município - código IBGE
(residência - endereço atual)

Numérico

Códigos do IBGE dos municípios do
Brasil

30. UF (residência - endereço
atual)

Categórico

Unidades Federadas do Brasil

Código do IBGE atribuído ao
município de residência do
indivíduo no momento da
notificação.

1*

Nome da Unidade da Federação
em que a pessoa em tratamento
reside
no
momento
da
notificação.

2*

Tipo de logradouro, seguido do
nome completo do logradouro
onde vive a pessoa em
tratamento.

2*

Número da residência
indivíduo em tratamento.

2

do

Nome completo do bairro de
residência da pessoa em
tratamento.
Complemento para localização
da residência da pessoa em
tratamento.
Nome completo do município em
que o indivíduo reside.
Código do IBGE atribuído a
cidade
de
residência
do
indivíduo.
Nome da Unidade da Federação
em que a pessoa em tratamento
reside.

2

2
2*
1*

2*

31. Telefone 1

Numérico

Telefone ou contato da pessoa em
tratamento.

2

32. Telefone 2

Numérico

Telefone ou contato da pessoa em
tratamento.

2

33. Unidade de saúde de origem

Texto

34. Município (da Unidade de
saúde de origem)

Categórico

Municípios do Brasil

35. Código IBGE do município
(da Unidade de saúde de origem)

Categórico

Códigos do IBGE dos municípios do
Brasil

36. Data de Notificação

Data

Data
37. Data do diagnóstico

Unidade de saúde de origem do
indivíduo
em
tratamento.
Entende-se por Unidade de saúde
de origem a unidade responsável
pelo
encaminhamento
do
indivíduo para tratamento em
unidade
de
saúde
secundária/terciária.
Município da unidade de saúde
de origem do indivíduo em
tratamento.
Código do IBGE atribuído a
cidade da unidade de saúde de
origem.
Esta data se refere a data em que
a notificação foi inserida no
SITE-TB.
Para os casos de TBDR esta data
é gerada automaticamente de
acordo com a data que comprove
resistência ao bacilo da TB, ou
seja, pelos testes TS, TRM ou

2*

2*

1*

1*

1* para TB e TBDR. 2*
para MNT

38. Data do início do tratamento

LPA. Para os casos de TB
sensível é a mesma data do início
do tratamento. Para MNT é
preenchida pelo profissional que
notificou o caso que deve levar
em consideração a data do
diagnóstico da doença que está
sendo notificada.
Registrar a data do início do
tratamento atual.

Data

39. Início fase manutenção

Data

40. Unidade de saúde de
tratamento

Categórico

41. CNES da Unidade de saúde de
Categórico
tratamento

2*

Nos tratamentos padronizados o
sistema calcula a data do início da
fase de manutenção de acordo
com a data do início do
tratamento e o tipo de tratamento
selecionado.
No
esquema
individualizados o usuário do
sistema indica a data de início e o
número de meses de cada fase do
tratamento, a data do início da
fase de manutenção será calcula
pelo sistema.

1*

Nome completo da unidade de
Unidades de Saúde cadastradas no SITEsaúde
responsável
pelo
TB
tratamento atual do indivíduo.

2*

Cadastro
Nacional
de
Estabelecimentos
de
saúde
(CNES) da unidade de tratamento
atual do indivíduo.

1

CNES das Unidades de Saúde
cadastradas no SITE-TB

42. Município da Unidade de
saúde de tratamento atual

Categórico

43. Código do IBGE do município
da Unidade de saúde de
Categórico
tratamento atual

Municípios do Brasil

Município da unidade de saúde
de tratamento atual.

2*

Códigos do IBGE dos municípios do
Brasil

Código do IBGE atribuído a
cidade da unidade de saúde de
tratamento atual.

1*

44. Unidade Federada da Unidade
de saúde de tratamento atual

Categórico

Unidades Federadas do Brasil

Unidade Federada da unidade de
saúde de tratamento atual.

2*

45. Código da Unidade Federada
da Unidade de saúde de
tratamento atual

Categórico

Códigos do IBGE das Unidades
Federadas do Brasil

Código do IBGE atribuído à
Unidade Federadas da unidade de
saúde de tratamento atual.

1*

Tipo de entrada do indivíduo no
sistema.

2*

46. Tipo de entrada

Categórico

Para TB:
Mudança de esquema
Após abandono de esquema especial
Recidiva após esquema especial
Falência de esquema especial
Para TB DR:
Caso novo de TBDR
Após abandono de tratamento de
TBDR
Recidiva de TBDR

Falência ao tratamento de TBDR
Mudança do padrão de resistência de
TBDR
Mudança de esquema de TBDR
Para MNT:
Caso novo de MNT
Mudança de esquema de MNT
Após abandono de tratamento de
MNT
Recidiva de MNT
Falência ao tratamento de MNT

47. Outro tipo de entrada**

48. Mudança de esquema
(motivo)

Caso o paciente não se
enquadrasse em nenhum tipo de
entrada estabelecido pelo sistema
era possível registrar a opção
“outro”, sendo habilitado outro
campo, denominado, “outro tipo
de entrada”.

Texto

Para TB e MNT:
Hepatopatia prévia
Hepatotoxicidade
Intolerância grave
Alergia medicamentosa
Texto e
Motivo da mudança de esquema
Alterações visuais
categórico
do tratamento atual
Alterações renais
Outras doenças (TB) ou Comorbidade
(MNT)
Para TBDR:

2*

Preenchimento por texto

49. Padrão de resistência inicial

Categórico

Para TB DR:
Monorresistência
Multirresistência
Polirresistência
Resistência extensiva
Resistência à rifampicina

Para TB DR:
Monorresistência
Multirresistência
Polirresistência
Resistência extensiva
Resistência à rifampicina

50. Padrão de resistência atual

Categórico

51. Tipo de resistência atual

Categórico

Primária
Adquirida

52. Forma clínica

Categórico

Pulmonar
Extrapulmonar
Ambas (pulmonar +extrapulmonar)

Demonstra
o
padrão
de
resistência
ao
bacilo
da
tuberculose no início do
tratamento. Seu resultado está
vinculado
ao
teste
de
sensibilidade (TS), ao teste
rápido molecular (TRM) ou ao
teste de hibridização com sonda
em linha (LPA).
Demonstra
o
padrão
de
resistência
ao
bacilo
da
tuberculose no momento atual do
tratamento. Seu resultado está
vinculado ao somatório dos
resultados
do
teste
de
sensibilidade (TS), ao teste
rápido molecular (TRM) e ao
teste de hibridização com sonda
em linha (LPA).
Descreve o tipo de resistência
atual.
Indica a forma clínica da doença
em tratamento.

1

1

2*
2*

53. Tipo pulmonar**

Categórico

54. Tipo extrapulmonar

Categórico

55. Tipo extrapulmonar 2

Categórico

56. Contato de TB

Categórico

Bilateral cavitária
Bilateral não cavitária
Normal
Unilateral cavitária
Unilateral não cavitária
Pleural
Ganglionar
Geniturinária
Óssea
Ocular
Miliar
Meningoencefálica
Cutânea
Laríngea
Outra
Pleural
Ganglionar
Geniturinária
Ossea
Ocular
Miliar
Meningoencefálica
Cutânea
Laríngea
Outra
Sim
Não

Indica a apresentação da forma
clínica pulmonar, se cavitária ou
não e se o acometimento é uni ou
bilateral.
Demonstra
indiretamente
o
grau
de
comprometimento da doença e
sua possível transmissibilidade.

Indica o tipo da a forma
extrapulmonar da doença.

2*

Indica o tipo da a forma
extrapulmonar da doença.

2

Indica se o indivíduo em
tratamento para TB ou TB DR

2*

teve contato com
diagnosticada com TB.

57. Nome do caso índice

58. Local de provável contágio

Texto

**

59. Gestante

60. Situação de Encerramento

Intradomiciliar
Instituição de saúde
Instituição prisional
Asilo para idosos
Albergue para população em situação
de rua
Categórico
Instituição psiquiátrica
Social/comunitário
Trabalho/escola
Abrigo para menores
Ignorado
Outro
1º trim
2º trim
3º trim
Categórico
Idade gestacional ignorada
Não
Ignorado/Não sabe
Não se aplica
Para TB e TB DR:
Curado
Categórico
Tratamento completo
Abandono

pessoa

Descreve o nome do caso que o
indivíduo em tratamento teve
contato.

2

Descreve o local provável de
exposição do paciente ao bacilo
da tuberculose.

2

Se o indivíduo for do sexo
feminino e maior de 7 anos,
informa se é gestante e a idade
gestacional

2*

Informa a situação do indivíduo
na data do término do tratamento.

2

Falência
Óbito
Óbito por outra causa
Mudança de esquema
Mudança do padrão de resistência
Mudança de diagnóstico
Abandono primário
Transferido para outro país
Para MNT:
Curado
Tratamento completo
Abandono
Falência
Óbito
Óbito por outra causa
Mudança de esquema
Mudança de diagnóstico
Abandono primário
Transferido para outro país
Para TB DR:
Texto

61. Se mudança de esquema

Texto e
Categórico

Para TB e MNT:
Hepatopatia prévia
Hepatotoxicidade, Intolerância grave,
Alergia medicamentosa, Alterações
visuais, Alterações renais
Outras doenças

Se
opção
“Mudança
de
esquema”, para os casos de TB
DR habilita campo texto, para
preenchimento do motivo da
mudança de esquema e para os
casos de TB e MNT as categorias
listadas.

2

62. Data do desfecho

Data

63. Tratamento diretamente
observado

Categórico

Sim
Não

64. Esquema de tratamento inicial

Categórico

Tipo de padronizado
Individualizado

65. Esquema de tratamento atual

66. Tipo de MNT

Data do término do tratamento ou
da transferência.
Indica se o tratamento realizado
foi
diretamente
observado
(observação da toma por pelo
menos três vezes na semana
durante todo o tratamento). É
preenchido
ao
final
do
tratamento.
Indica se o esquema terapêutico é
padronizado ou individualizado
no início do tratamento. Se
“Padronizado”, é identificado o
tipo de tratamento padronizado
selecionado.

Categórico

Tipo de padronizado
Individualizado

Indica se o esquema terapêutico é
padronizado ou individualizado.
Se “Padronizado”, é identificado
o tipo de tratamento padronizado
selecionado.

Categórico

Complexos:
Complexo M. abscessos, Complexo
M. avium,
Complexo M. fortuitum, Complexo
M. terrae.
Espécies e subsespécies:
M. abscessus abscessus
M. abscessus bolletti
M. abscessus massiliense

Especificação dos Complexos,
espécies e subespécies
da
micobactéria não tuberculosa
causadora da infecção.

2

2

2*

2*

2*

M. chelonae
M. immunogenu
M. avium
M. intracellulare
M. chimaera
M. scrofulaceum
M. simiae
M. fortuitum
M. mucogenicum
M. malmoense
M. smegmatis
M. szulgai
M. gordonae
M. haemophilum
M. genavense
M. xenopi
M. marinum
M. ulcerans
M. nonchromogenicum
M. asiaticum
Sem identificação
Outra
67. Número de tratamentos
anteriores de TB/MNT

Número

68. HIV

Categórico

69. TARV

Categórico

Não realizado
Negativo
Positivo
Sim
Não

Número
de
tratamentos
anteriores de TB ou MNT.

2*

Indica o status do exame de HIV.

2*

Indica se houve realização de
terapia com antirretroviral. Pode

2*

70. Número de contatos
identificados

Numérico

71. Número de contatos
examinados

Numérico

72. Pop- profissional de saúde

Categórico

73. Pop- imigrante

Categórico

74. Pop-PPL (população privada
de liberdade)

Categórico

75. Pop-rua (população em
situação de rua)

Categórico

76. Peso inicial (Kg)

Número

77. Altura inicial (cm)

Número

78. Tto-Am (Amicacina)

Categórico

Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado

Sim= X
Não= em branco

ser preenchida a qualquer
momento, durante o tratamento.
Descreve o número de contatos
identificados do paciente em
tratamento.
Descreve o número de contatos
examinados do paciente em
tratamento.
Identifica se o indivíduo faz parte
de uma população considerada
especial.
Identifica se o indivíduo faz parte
de uma população considerada
especial.
Identifica se o indivíduo faz parte
de uma população considerada
especial.
Identifica se o indivíduo faz parte
de uma população considerada
especial.
Peso do paciente no momento do
início do tratamento (em Kg).
Altura do paciente no momento
do início do tratamento (em cm).
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.

2*

2*

2*

2*

2*

2*
2*
2

2

79. Tto-Cfz (Clofazimina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

80. Tto-Clar (Claritromicina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

81. Tto-Cm (Capreomicina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

82. Tto-E (Etambutol)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

Categórico

Sim= X
Não= em branco

84. Tto-H (Isoniazida)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

85. Tto-HR (Isoniazida e
Rifampicina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

83. Tto-Et (Etionamida)

Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.

2

2

2

2

2

2

2

86. Tto-HRZE (Isoniazida,
Rifampicina, Pirazinamida e
Etambutol)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

87. Tto-Lfx (Levofloxacino)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

88. Tto-Lzd (Linezolida)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

89. Tto-Mfx (Moxifloxacino)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

90. Tto-PAS (Acido
Paraminossalicílico)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

91. Tto-R (Rifampicina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

92. Tto-Rfb (Rifabutina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.

2

2

2

2

2

2

2

93. Tto-S (Streptomicina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

94. Tto-STB2 (medicamento
utilizado no estudo do
SimpliciTB)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

95. Tto-Trd (Terizidona)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

96. Tto-vit B6 (Piridoxina)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

97. Tto-Z (Pirazinamida)

Categórico

Sim= X
Não= em branco

98. Doença ou agravo- abuso de
álcool

Categórico

99. Doença ou agravo- Aids

Categórico

100. Doença ou agravo- diabetes

Categórico

Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado

Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica se foi prescrito ao
indivíduo
determinado
medicamento durante qualquer
fase do tratamento.
Identifica
a
presença
de
doença/agravo associado ao
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
de
doença/agravo associado ao
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
de
doença/agravo associado ao
indivíduo em tratamento.

2

2

2

2

2

2*

2*

2*

101. Doença ou agravo- doença
estrutural do pulmão (apenas para
MNT)
102. Doença ou agravo- doença
mental
103. Doença ou agravo- fibrose
cística (apenas para MNT)

Categórico

Categórico

Categórico

Sim
Não
Ignorado

Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.

de
ao

2*

Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado

Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.

de
ao

2*

de
ao

2*

Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.

de
ao

2*

104. Doença ou agravo- hepatites
virais (B/C)

Categórico

Sim
Não
Ignorado

105. Doença ou agravoinsuficiência renal/hemodiálise

Categórico

Sim
Não
Ignorado

Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.

de
ao

2*

106. Doença ou agravo- neoplasia

Categórico

Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado

Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.

de
ao

2*

de
ao

2*

de
ao

2*

de
ao

2*

107. Doença ou agravo- outras

Categórico

108. Doença ou agravo- silicose

Categórico

109. Doença ou agravotabagismo

Categórico

110. Doença ou agravotransplantado (a) de medula óssea

Categórico

111. Doença ou agravotransplantado (a) de órgão sólido

Categórico

112. Doença ou agravo- uso de
corticoterapia prolongada

Categórico

113. Doença ou agravo- uso de
drogas ilícitas

Categórico

114. Doença ou agravo- usuários
de imunobiológicos

115. Reação adversa 1 - Nome

Categórico

Categórico

Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Sim
Não
Ignorado
Artralgia limitante
Convulsão
Hepatite medicamentosa
Mielotoxicidade
Perda auditiva
Alergias graves
Acidose lática
Nefrotoxicidade
Neurite ótica
Neuropatia periférica grave
Pancreatite
Prolongamento do intervalo QT
Psicose e depressão
Hipotireoidismo
Outro

Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.
Identifica
a
presença
doença/agravo associado
indivíduo em tratamento.

de
ao

2*

de
ao

2*

de
ao

2*

de
ao

2*

de
ao

2*

Indica se o indivíduo em
tratamento apresentou reação
adversa maior aos medicamentos
utilizados, ou seja, reações que
implicam na interrupção ou
alteração do tratamento. A
planilha de exportação mostrará o
número e qual a reação adversa
que cada indivíduo apresentou.

2*

116. Reação adversa 1 - Data
117. TR 1- Data de coleta

Indica a data que foi identificada
a reação adversa maior.
Indica a data da coleta do teste
rápido
molecular
para
tuberculose.

Data
Data

118. TR 1- Resultado

Categórico

119. Baciloscopia 1- data da
coleta

Data

120. Baciloscopia 1- resultado

Categórico

121. Cultura 1- data da coleta

Data

Não realizado
MTB não detectado
MTB detectado indeterminado à
rifampicina
MTB detectado sensível à
rifampicina
MTB detectado resistente à
rifampicina
MTB detectado traços indeterminado
à rifampicina
Inválido

Não realizado
Negativo
Positivo 1 a 9 bacilos
Positivo +
Positivo ++
Positivo +++

2*
2*

Registra o resultado do teste
rápido
molecular
para
tuberculose realizado. A planilha
de exportação mostrará o
resultado de todos os testes
rápidos
moleculares
para
tuberculose realizados para cada
indivíduo.

2*

Indica a data da coleta da
baciloscopia realizada.

2*

Registra
o
resultado
da
baciloscopia
realizada.
A
planilha de exportação mostrará o
resultado
de
todas
as
baciloscopias realizadas para
cada indivíduo.
Indica a data da coleta do exame
de cultura realizado.

2*

2*

122. Cultura 1- resultado

123. TS – Padrão de resistência
inicial – data da coleta

Categórico

Não realizado
Negativo
Positivo
Contaminado

Data
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

124. TS – Padrão de resistência
inicial – amicacina

Categórico

125. TS – Padrão de resistência
inicial – capreomicina

Categórico

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário

Registra o resultado do exame de
cultura realizado. A planilha de
exportação mostrará o resultado
de todos os exames de cultura
realizados para cada indivíduo.

2*

Indica a data da coleta do
primeiro teste de sensibilidade
realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

126. TS – Padrão de resistência
inicial – estreptomicina

Categórico

127. TS – Padrão de resistência
inicial – etambutol

Categórico

128. TS – Padrão de resistência
inicial – isoniazida

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

Categórico

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Para MNT:
Não realizado

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Sensível
Resistente
Intermediário

129. TS – Padrão de resistência
inicial – kanamicina

130. TS – Padrão de resistência
inicial – levofloxacino

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

131. TS – Padrão de resistência
inicial – moxifloxacino

Categórico

132. TS – Padrão de resistência
inicial – pirazinamida

Categórico

133. TS – Padrão de resistência
inicial – rifampicina

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

Categórico

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Para MNT:
Não realizado

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Registra o resultado para cada
medicamento do primeiro teste
de sensibilidade realizado.

2*

Sensível
Resistente
Intermediário

134. TS – Padrão de resistência
atual – amicacina

135. TS – Padrão de resistência
atual – capreomicina

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

136. TS – Padrão de resistência
atual – ciprofloxacino

Categórico

137. TS – Padrão de resistência
atual – claritromicina

Categórico

138. TS – Padrão de resistência
atual – estreptomicina

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

Categórico

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Para MNT:
Não realizado

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Sensível
Resistente
Intermediário

139. TS – Padrão de resistência
atual – etambutol

140. TS – Padrão de resistência
atual – isoniazida

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

141. TS – Padrão de resistência
atual – kanamicina

Categórico

142. TS – Padrão de resistência
atual – levofloxacino

Categórico

143. TS – Padrão de resistência
atual – moxifloxacino

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado

Categórico

Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Para MNT:
Não realizado

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Sensível
Resistente
Intermediário

144. TS – Padrão de resistência
atual – pirazinamida

145. TS – Padrão de resistência
atual – rifampicina

Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário
Para TB e TB DR:
Não realizado
Sensível
Resistente
Contaminado
Categórico
Para MNT:
Não realizado
Sensível
Resistente
Intermediário

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Registra o resultado para cada
medicamento obtido ao longo de
todo o tratamento.

1

Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

149. LPA 1- Aminoglicosídeos rrs Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

146. LPA 1- Rifampicina (R)
rpoB

147. LPA 1- Isoniazida (H) inhA

148. LPA 1- Isoniazida (H) KatG

150. LPA 1- Aminoglicosídeos
eis

Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.
Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.
Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.
Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.
Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.

2*

2*

2*

2*

2*

Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

152. LPA 1- Fluoroquinolonas
gvrB

Categórico

Para TB e TB DR:
Não realizado
Mutação não detectada (sensível)
Mutação detectada (resistente)

153. Outro exame de biologia
molecular 1 – data da coleta

Data

151. LPA 1- Fluoroquinolonas
gvrA

154. Outro exame de biologia
molecular 1 – resultado

Categórico

155. RaioX – data do exame

Data

Para TB e TB DR

Para TB e TB DR:
Não realizado
Complexo M. tuberculosis
Negativo

Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.
Registra o resultado para o gene
de cada medicamento testado. A
planilha de exportação mostrará o
resultado de todos os exames de
LPA realizados para cada
indivíduo.
Indica a data da coleta do outro
exame de biologia molecular
realizado.
Registra o resultado do exame
“outro método de biologia
molecular realizado”. A planilha
de exportação mostrará o
resultado de todos os exames
“outro método de biologia
molecular” realizados para cada
indivíduo.
Indica a data de realização do
RaioX.

2*

2*

2*

2*

2*

156. RaioX – apresentação

Categórico

157. Consulta 1 – data

Data

158. Consulta 1 – próxima
consulta

Data

159. Consulta – evolução clínica

Categórico

Não realizado
Unilateral cavitária
Unilateral não cavitária
Bilateral cavitária
Bilateral não cavitária
Normal

Favorável
Desfavorável

Registra o resultado do RaioX
realizado.
A
planilha
de
exportação mostrará o resultado
de todos os exames de RaioX
realizados para cada indivíduo.

2*

Indica a data de realização da
consulta.
Indica a data da próxima consulta
agendada.

2*

Registra a evolução da doença no
momento da consulta.

2

2*

Peso do paciente no momento da
2
consulta (em Kg).
Altura do paciente no momento
2
161. Consulta - altura
Numérico
da consulta (em cm).
* Tratam-se de variáveis de preenchimento obrigatório pelo sistema ou pelo profissional que está notificando o caso.
**As variáveis “outro tipo de entrada”, “local de provável contágio”, “ocupação” e “nacionalidade”, “tipo pulmonar”, apesar de permanecerem no
arquivo em xls, não fazem mais parte da ficha de notificação ou acompanhamento desde o dia 01/01/2020.
160. Consulta – peso (kg)

Numérico

