
        

 
Indicadores para o monitoramento da ILTB 

 
  Denominação Conceituação Fontes Método de cálculo Categorias sugeridas para análise 

 

  

Proporção de indicação de 

tratamento da ILTB entre os 

contatos de tuberculose ativa 

avaliados. 

Percentual de pessoas cujo 
tratamento para ILTB que 

foi indicado, dentre os 
contatos de tuberculose 

ativa que foram avaliados, 
em um determinado 

espaço geográfico, em um 
intervalo de tempo de 

interesse. 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB. 

Número de pessoas com ILTB que 
tiveram o tratamento indicado no local 

no período, dividido pelo número de 
contatos de tuberculose ativa que 

foram avaliados no local no período, 
expresso em porcentagem (x100). 

- - - - - - 
 

 

Proporção de tratamentos de 

ILTB iniciados dentre os 

tratamentos indicados. 

Percentual de pessoas cujo 
tratamento para ILTB foi 

iniciado, dentre as pessoas 
que tiveram o tratamento 

indicado, em um 
determinado espaço 
geográfico, em um 

intervalo de tempo de 
interesse. 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB. 

Número de pessoas com ILTB que 
iniciaram o tratamento no local no 
período, dividido pelo número de 

pessoas cujo tratamento de ILTB foi 
indicado no local no período, expresso 

em porcentagem (x100). 

- - - - - - 
 

 

Proporção de tratamentos de 

ILTB concluídos dentre os 

tratamentos iniciados. 

Percentual de pessoas cujo 
tratamento para ILTB foi 

concluído, dentre as 
pessoas cujo tratamento 
para ILTB foi iniciado, em 
um determinado espaço 

geográfico, em um 
intervalo de tempo de 

interesse. 
 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB 

 
& 
 

SISTEMA IL-TB 

Número de pessoas com ILTB que 
concluíram o tratamento no local no 

período, dividido pelo número de 
pessoas cujo tratamento de ILTB foi 

indicado no local no período, expresso 
em porcentagem (x100). 

- - - - - - 
  



 
Número de tratamentos de ILTB. 

Contagem de pessoas que 
iniciaram o tratamento 

para ILTB, em um 
determinado espaço 
geográfico, em um 

intervalo de tempo de 
interesse. 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB 

 
& 
 

SISTEMA IL-TB 

Contagem do número de pessoas com 
ILTB que iniciaram o tratamento para 
ILTB no local no período, expresso em 

unidades. 

Município;  
UF;  

Sexo;  
Raça/cor;  

Faixa etária;  
Status de HIV;  

Menores de 05 anos; 
Menores de 10 anos. 

 

  
Proporção de tratamentos de 

ILTB. 

Percentual de pessoas que 
trataram para ILTB 

pertencente à alguma 
categoria de análise de 

interesse, dentre todas as 
pessoas que trataram para 
ILTB, em um determinado 
espaço geográfico, em um 

intervalo de tempo de 
interesse. 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB 

 
& 
 

SISTEMA IL-TB 

Número de pessoas que trataram para 
ILTB pertencente à alguma categoria de 

análise de interesse no local no 
período, dividido pelo número de 

pessoas que trataram para ILTB no 
local no período, expresso em 

porcentagem (x100). 

Município;  
UF;  

Sexo;  
Raça/cor;  

Faixa etária;  
Status de HIV;  

Indicação de tratamento;  
Status vacinal para BCG;  

IGRA positivo;  
PPD positivo;  

TDO realizado;  
Situação de encerramento.  

 

 

Proporção de tratamentos de 

ILTB que não tiveram TB ativa 

descartada. 

 

 

(INDICADOR SENTINELA) 

Percentual de pessoas que 
iniciaram o tratamento 

para ILTB sem ter 
descartado a tuberculose 

ativa adequadamente, 
conforme preconizado, em 

um determinado espaço 
geográfico, em um 

intervalo de tempo de 
interesse. 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB 

 
& 
 

SISTEMA IL-TB 

Número de pessoas que trataram para 
ILTB sem ter tido a tuberculose ativa 

descartada no local no período, 
dividido pelo número de pessoas que 

trataram para ILTB no local no período, 
expresso em porcentagem (x100). 

- - - - - - 
 



 
Situação de encerramento dos 

casos em tratamento de ILTB 

Percentual de pessoas que 
concluíram o tratamento 
para ILTB, dentre aquelas 

que iniciaram o tratamento 
para ILTB, em um 

determinado espaço 
geográfico, em um 

intervalo de tempo de 
interesse. 

Livro de investigação de 
contatos e 

acompanhamento do 
tratamento da ILTB 

 
& 
 

SISTEMA IL-TB 

Número de pessoas que concluíram o 
tratamento para ILTB no local no 
período, dividido pelo número de 

pessoas que iniciaram o tratamento 
para ILTB no local no período, expresso 

em porcentagem (x100). 

Município;  
UF,  

Raça/cor;  
Sexo;  

Faixa etária;  
Tipo de tratamento;  

TDO realizado; Status de HIV. 

 

   
        

 
 


