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1- Selecionar o módulo “casos” na página inicial; 

 

2- Clicar em Nova notificação (quadro no canto superior à esquerda); 

 

3- Selecionar o caso de acordo com a sua Classificação (quadro que aparece no centro 
da tela):   
  

 

Como notificar um de caso no SITETB? 
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 Caso de TB 
 Pacientes com indicações de esquemas especiais em decorrência de 

efeitos adversos “maiores” (hepatopatias, intolerância grave, alergia 
medicamentosa etc.); 
 

 Pacientes com comorbidades que inviabilizem o uso do Esquema Básico, 
necessitando de esquemas especiais com formulações medicamentosas 
individualizadas ou medicamentos de segunda linha (insuficiência renal, 
HIV/Aids etc.); 
 

 Pacientes em uso do Esquema Básico, em tratamento diretamente 
observado (TDO), com falência clínica, sem o resultado do teste de 
sensibilidade, necessitando de esquema especial ou esquema para 
TBMDR.  

 
 Caso de TBDR 

Pacientes que apresentem qualquer tipo de resistência, abaixo relacionada: 
 Monorresistência à Isoniazida ou à Rifampicina;  

 
 Polirresistência: qualquer combinação de dois ou mais medicamentos 

com resistências, com exceção da dupla RH; 
 

 Multirresistência: resistência a pelo menos RH e RH com outros 
medicamentos de primeira linha (Pirazinamida, Etambutol ou 
Estreptomicina); 
 

 Resistência extensiva: resistência a pelo menos RH, uma quinolona 
(Ofloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacina) e um medicamento injetável 
de segunda linha (Amicacina, Canamicina, Capreomicina). 
 
Observação: Casos que apresentem monorresistência à Estreptomicina, 
Etambutol ou Pirazinamida, deverão ser tratados com o Esquema 
Básico, portanto, não deverão ser notificados no SITETB. 
 

 Caso de MNT 
Pacientes com diagnóstico confirmado de micobactéria não tuberculosa. 
Critérios para o diagnóstico de MNT: 
 
 Pelo menos duas culturas positivas distintas de escarro espontâneo;  

 
 Uma cultura positiva de escovado brônquico ou lavado broncoalveolar;  

 
 Uma biópsia com achados histopatológicos sugestivos (inflamação 

granulomatosa ou presença de bacilos álcool-ácido resistentes) e uma 
ou mais culturas positivas para MNT (amostras de escarro ou lavado 
brônquico). 
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4- Digitar o nome completo e a data de nascimento do paciente; 

5- Clicar em pesquisar; 

 

 
 
 O sistema irá pesquisar se existe algum paciente com o mesmo nome e/ou a 
mesma data de nascimento. Existindo alguma coincidência de dado, o sistema irá 
exibir a relação de pacientes com nome, data de nascimento, número do registro e 
nome da mãe. 
 

 
  
 A busca obrigatória serve para evitar duplicidade de pacientes notificados no 
sistema, pois pode ocorrer erro de digitação do nome ou da data de nascimento.  
 Se o paciente buscado não estiver na relação apresentada ou se o sistema 
informar: nenhum registro encontrado... 
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6- Clicar em novo paciente. 
 

 
 
 Se o paciente buscado estiver na relação apresentada pelo sistema, clicar no 
nome do paciente. Dessa forma, o sistema irá vincular a notificação atual a uma ou 
mais notificações antigas do mesmo paciente. Quando validado, o caso receberá o 
mesmo número de registro, seguido de um dígito correspondente ao nº de 
notificações no sistema. 
 

 
 
7- Ao abrir a ficha de notificação, preencher todos os campos, e ao final, clicar em 
salvar; 
 
 De acordo com a classificação do caso, uma ficha de notificação será aberta 
para preenchimento. A maioria dos campos das fichas é comum a todas as três opções 
(TB, TBDR e MNT), porém, existem alguns campos específicos para cada opção. 
 A seguir, apresentaremos cada bloco de dados da ficha de notificação, 
juntamente com o instrutivo de preenchimento de cada variável e especificações 
pertinentes a cada opção de classificação. 
 Demonstraremos como exemplo, uma ficha de notificação de um caso de 
TBDR. 
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Identificação do paciente 
 

 
(*) campos obrigatórios 
 
Nome do paciente*: registrar o nome completo, sem abreviaturas, incluindo os 
acentos, se for o caso. Conferir a informação do paciente com um documento de 
identidade, se disponível. 
 
Número do Cartão SUS: registrar o número do Cartão SUS. 
 
Nº do Sinan: registrar o nº da ficha de notificação do caso no Sinan. Essa ficha é 
referente ao tratamento anterior para TB.  
  
 Observação: Se o caso tiver mais de uma ficha de notificação do Sinan 
 (transferências, por exemplo), o nº da primeira deve ser informado, 
 preferencialmente. Se a unidade de referência notificante desconhecer esse 
 primeiro nº, registrar o nº da ficha do Sinan disponível. 
 É desejável que esforços sejam empregados no sentido de informar esse 
 número, pois futuramente, esse campo será obrigatório. 
 
Sexo*: registrar o sexo, de acordo com as opções apresentadas: masculino ou 
feminino. 
 
Data de nascimento*: a data de nascimento é importada da busca obrigatória do caso. 
 
Idade*: a idade, em anos, é automaticamente calculada e registrada pelo sistema, a 
partir da data de nascimento.  
 
Nome da mãe*: registrar o nome completo da mãe, sem abreviaturas, incluindo 
acentos, se for o caso. Conferir a informação do paciente com um documento de 
identidade, se disponível. 
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Nacionalidade*: registrar a nacionalidade do paciente, de acordo com as opções 
apresentadas: brasileira ou estrangeira. Se estrangeira, registrar o nome do país.  
 
Endereço*: registrar primeiramente se é rua, avenida, estrada etc.; depois, o nome 
completo do logradouro (sem abreviaturas), onde mora o paciente. Se possível, guiar-
se por um comprovante de residência. 
 
Número: registrar o número da residência. 
 
Complemento: nº da casa, apartamento, vila etc. 
 
Bairro: registrar o bairro da residência. 
 
Estado*: selecionar a Unidade Federativa de residência. 
Para facilitar o preenchimento, o sistema importa o Estado e o Município dos dados do 
usuário, automaticamente. 
 
Município*: selecionar o Município de residência. 
 
CEP: registrar o nº completo do Código de Endereçamento Postal da residência. 
 
Número do telefone: registrar o nº do telefone fixo, precedido do DDD. 
 
Número do celular: registrar o nº do telefone celular, precedido do DDD. 
 
Dados do caso 
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US de origem 
 
Nome*: registrar o nome da unidade de saúde que estava acompanhando o paciente 
antes de chegar à unidade de referência. Não usar abreviaturas e, se possível, 
consultar o CNES (Cadastro nacional de Estabelecimentos de Saúde).  
Em algumas situações, esta poderá ser também a mesma unidade de notificação 
(abaixo), se o paciente estiver sendo acompanhado na própria unidade de referência. 
 
Estado*: selecionar a Unidade Federativa. 
Para facilitar o preenchimento, o sistema importa o Estado e o Município dos dados do 
usuário, automaticamente. 
 
Município*: selecionar o Município. 
 
Unidade de notificação 
 
Estado*: selecionar a Unidade Federativa. 
Para facilitar o preenchimento, o sistema importa o Estado dos dados do usuário, 
automaticamente. 
 
Nome*: selecionar a unidade de notificação apresentada pelo sistema. Essa unidade já 
deverá ter sido cadastrada previamente, quando do cadastramento do usuário. 
 
Data de notificação*: registrar a data (dd/mm/aaaa) de notificação do caso no 
sistema, ou seja, a mesma data do preenchimento desta ficha. 
 
Tipo de paciente*: selecionar uma das opções apresentadas. 
 
 Observação: As opções de seleção abaixo se referem à classificação do caso 
 (TB, TBDR ou MNT). Como esta ficha é para notificação de um caso de TBDR, as 
 opções abaixo se referem à TBDR. Por exemplo, se for o primeiro tratamento 
 para TBDR, deverá ser selecionada a opção Novo, mesmo que o paciente tenha 
 informado três tratamentos anteriores para TB. 
 
 Novo: nunca tratado para TBDR anteriormente ou tratado por menos de 30 

dias. 
 

 Após abandono: retratamento para TBDR após a interrupção do uso do 
esquema terapêutico para TBDR por mais de trinta dias. 
 

 Recidiva: retratamento para TBDR após cura ou tratamento completo anterior, 
para TBDR. 
 

 Falência ao primeiro tratamento: retratamento para TBDR após falência ao 
primeiro tratamento para TBDR. 
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 Falência ao retratamento: retratamento para TBDR após retratamentos para 
TBDR anteriores. 
 

 Mudança de esquema: retratamento para TBDR após indicação de mudança de 
esquema. Se houver alteração de um medicamento componente do esquema 
em uso, não renotificar o caso. Somente selecionar esta opção se houver 
necessidade de alteração substancial do esquema terapêutico, levando a um 
recomeço do tratamento. 
 

 Outro: outra situação não contemplada nas opções acima. 
 

 
 
 
Tipo de resistência*: selecionar o tipo de resistência, de acordo com o resultado do 
teste de sensibilidade: Monorresistência à Rifampicina; Monorresistência à Isoniazida; 
Polirresistência; Multirresistência ou Resistência extensiva.  
 
 Observação. Esse campo só aparece na ficha de notificação de caso de TBDR. 
 Na ficha de notificação de caso de MNT, aparecerá o campo para a 
 seleção do tipo de  MNT*.  
 

 
 
Forma clínica*: registrar a apresentação clínica, de acordo com as opções 
apresentadas: Pulmonar, Extrapulmonar ou Ambos. 
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 Observação: Se a opção selecionada for Pulmonar ou Ambos, aparecerá um 
 campo para a seleção das Formas pulmonares*, se referindo às apresentações 
 radiológicas. 
 
 

 
 

 
 
Peso*: após a aferição, registrar o peso do paciente (valor em quilos). Se o peso do 
paciente for 58,8, arredondar para 59.  
  
 Observação: Atenção para o peso do paciente com roupas. Dar os devidos 
 descontos. Segue sugestão: agasalho de moletom 250 g, calça de moletom 260 
 g, calça jeans 460 g, blusa de lã 350 g, camiseta 150 g, short de cotton 130 g, 
 calça de cotton 190 g, regata 105 g, tênis 845 g, top 70 g, meias 105 g, 
 biquíni/sunga 100 g, lingerie/cueca 105 g. 
 
Altura: após medir a altura, registrar o valor em centímetros. Se o paciente medir um 
metro e setenta centímetros, registrar 170 cm. 
 
 Observação: A medida da envergadura (a maior distância medida entre as 
 pontas dos dedos médios de cada mão) poderá ser utilizada em caso de 
 dificuldade de medição (paciente não consegue ficar de pé numa balança). 
 O sistema calcula o IMC (índice de massa corporal) automaticamente, se o peso 
 e a altura forem registrados. 
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Interpretação dos valores do IMC:  
 abaixo de 17: muito abaixo do peso 
 entre 17 e 18,4: abaixo do peso 
 entre 18,5 e 24,9: peso normal 
 entre 25 e 29,9: acima do peso 
 entre 30 e 34,9: obesidade grau I  
 entre 35 e 39,9: obesidade severa 
 acima de 40: obesidade mórbida 

 
Tratamento 
 

 
 
 
Data de início do tratamento*: registrar a data (dd/mm/aaaa) do início do tratamento 
atual (referente a esta notificação). 
  
 Observação: Esta data poderá ser anterior, a mesma ou posterior à data de 
 notificação. 
 
Regime de tratamento*: selecionar Padronizado, se o esquema terapêutico estiver 
previsto no Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil 
PNCT/SVS/MS. Ao selecionar essa opção, o sistema mostrará a relação de esquemas 
para a seleção, de acordo com a necessidade do caso. Se o esquema proposto não 
estiver contemplado na relação apresentada, selecionar Individualizado. A seleção dos 
medicamentos será feita após a gravação da ficha, na aba tratamento. 
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Para facilitar o entendimento dos esquemas padronizados, lembramos que o número 
na frente das siglas dos medicamentos significa o número de meses, e o número após 
a sigla de determinado medicamento significa o número de dias na semana que o 
medicamento será utilizado. A ausência de número após cada medicamento significa 
que ele será utilizado sete dias na semana. 
  
Siglas de cada medicamento: 
 
 Rifampicina R   Amicacina Am 
 Isoniazida H   Ofloxacino Ofx 
 Pirazinamida Z   Levofloxacino Lfx 
 Etambutol E   Terizidona Trd 
 Estreptomicina S   Clofazimina Cfz 
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Tratamento supervisionado*: registrar sim ou não. Se a resposta for sim, informar o 
nome da Unidade de Saúde ou outro local onde é realizada a supervisão. 
 

 
 
 
 Considera-se tratamento supervisionado, a observação da tomada dos 
medicamentos, diariamente, de segunda a sexta-feira, por um profissional de saúde. 
No entanto se para o doente a opção de três vezes por semana for necessária, deve 
ser exaustivamente explicado ao doente a necessidade de tomada dos medicamentos 
nos dias não supervisionados. 
 Para fins operacionais, ao final do tratamento, para a definição se o tratamento 
foi observado, convenciona-se que este paciente deverá ter tido no mínimo 24 
tomadas na fase intensiva e 48 tomadas na fase de manutenção, para o Esquema 
Básico. Pode-se usar a regra de três para calcular o número mínimo de tomadas 
observadas para cada esquema padronizado, considerando-se o número de meses de 
ambas as fases do tratamento, para responder se o tratamento está sendo 
supervisionado ou não. 
 O tratamento diretamente observado (TDO) é uma recomendação para todos 
os casos de TB, usando qualquer esquema terapêutico. Destacamos que os casos em 
tratamento para multirresistência devem obrigatoriamente fazer TDO, pelo risco de 
ampliação da resistência e a evolução para TB extensivamente resistente. 
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Exames complementares 
 
Baciloscopia*: registrar primeiramente o resultado da baciloscopia. Se esta tiver sido 
realizada, informar as datas da coleta e do resultado do exame.  

 

 

Se a data da coleta não estiver registrada no resultado nem nos instrumentos de 
registro da unidade de saúde (prontuário do paciente, livro de registro dos 
sintomáticos respiratórios etc.), informar uma data aproximada que corresponda a 
média de dias entre a solicitação e o recebimento do resultado, de acordo com a 
realidade da unidade. 

Cultura*: registrar primeiramente o resultado da cultura. Se esta tiver sido realizada, 
informar as datas da coleta e do resultado do exame.  

 

Em seguida, informar o método utilizado para a realização da cultura, de acordo com 
as opções apresentadas, assim como o laboratório onde a mesma foi realizada (UF e 
nome do laboratório).  

O laboratório deve ter sido previamente cadastrado no sistema. Esse cadastramento é 
feito mediante informações obtidas da coordenação estadual do PCT. Caso o 
laboratório não esteja na relação, entrar em contato com a coordenação estadual do 
PCT para que esta avalie a situação e nos solicite o devido cadastramento. 
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Ao informar que a cultura foi realizada, abrirá os campos referentes ao Teste de 
sensibilidade. 

 

Se o Teste de sensibilidade tiver sido realizado, informar, para cada medicamento, o 
respectivo resultado: não realizado, sensível, resistente ou contaminado. Se para 
algum medicamento a opção for diferente de “não realizado”, abrirão outros campos 
para preenchimento: data do resultado, método e laboratório que realizou o exame. 

       

Biologia molecular*: Embora esses testes já tenham sido validados pela OMS, ainda 
não estão incorporados como métodos diagnósticos para TB e TBDR no SUS. Estudos 
multicêntricos de âmbito nacional estão em andamento para validação, viabilidade, 
custo-efetividade e impacto. Diagnósticos baseados nesses métodos serão passíveis de 
revisão pela equipe do CRPHF, quanto à validade e a orientação terapêutica. 
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Se o resultado da seleção for diferente de “não realizado”, o sistema solicitará 
informações complementares, referentes ao exame, conforme quadro abaixo: 

 

Sorologia para HIV*: selecionar uma das opções apresentadas: não realizado, em 
andamento, negativo ou positivo. Se o resultado estiver disponível (negativo ou 
positivo), o sistema pedirá a data do resultado (dd/mm/aaaa).  Se o exame estiver em 
andamento, atualizar o resultado, tão logo possível. 

 

Ressaltamos que o oferecimento e o aconselhamento para a realização desse exame é 
obrigatório para todos os pacientes com TB. 

Dados de tratamentos anteriores de TB 

 

Número de tratamentos de TB*: este campo, e os itens correspondentes, somente 
serão preenchidos se o paciente informar tratamentos anteriores para TB. Se foi o 
primeiro episódio de TB, registrar: 0. Se o paciente informar tratamento(s) 
anterior(es), informar o número de tratamentos e preencher os itens subsequentes. 
Cada linha corresponde a um tratamento anterior. Informe o mês, o ano, os 
medicamentos utilizados (com um X), e o resultado do tratamento. 
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Tratamentos encerrados por mudança de esquema deverão ser relacionados como um 
tratamento anterior. Por exemplo: Um paciente usou Esquema Básico e evoluiu com 
hepatotoxicidade, necessitando do Esquema Especial, composto por Estreptomicina, 
Etambutol e Ofloxacino. O Esquema Básico deverá ser considerado como tratamento 
anterior e deve ser registrado. 

Tipo de resistência*: registrar 1 (primária), 2 (adquirida) ou 3 (não se aplica), de 
acordo com as seguintes definições: 

Primária: se o paciente for caso novo de TB: 

 ou seja, sem tratamento anterior;  

 em tratamento com Esquema Básico em regime supervisionado, evoluindo para 
falência e posterior diagnóstico de TB resistente; 

 em tratamento com Esquema Básico, contato ou não de caso TBMR, que foi 
submetido à cultura e teste de sensibilidade no início do tratamento, com 
posterior diagnóstico de TB resistente. 

Adquirida: se o paciente informar tratamentos anteriores para TB, excetuando-se as 
situações descritas no item anterior. 

Não se aplica: quando o caso for notificado por indicações não relacionadas à 
resistência (TB ou MNT). 

 

Informações adicionais  

Raça/cor*: perguntar ao paciente qual a sua cor ou etnia e registrar a informação 
declarada de acordo com as opções apresentadas. 
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Ocupação/situação*: perguntar sobre a atividade de trabalho realizada pelo paciente 
ou a sua situação, no momento, e registrar de acordo com as opções abaixo: 

 

 Profissional de saúde: profissional que exerce qualquer atividade em unidades 
de saúde (posto de saúde, centro de saúde, clínica ou hospital). 

 Profissional do sistema penitenciário: profissional que exerce qualquer 
atividade em presídios, casas de detenção e outros tipos de instituições penais. 

 Profissional de asilo, abrigo ou albergue: profissional que exerce qualquer 
atividade nesses locais. 

 Outros profissionais autônomos / assalariados: profissional que não esteja 
incluído nos itens anteriores e que tenha sua própria autonomia e/ou um 
contrato formal de trabalho. 

 Profissional do sexo: pessoa que mantém seu sustento por meio da prática de 
atividade sexual. 

 Ambulante: pessoa que trabalhe como camelô, feirante, caixeiro viajante, bóia 
fria etc., sem um contrato formal de trabalho. 

 População privada de liberdade: pessoa que se encontra, no momento, 
cumprindo pena em presídios, casas de detenção e outros tipos de instituições 
penais. 

 Aposentado(a): pessoa que informa estar aposentado(a) e que, no momento, 
não exerce nenhuma atividade de trabalho com geração de renda. 

 Dona de casa: pessoa que trabalha cuidando da própria casa e não exerce 
nenhuma atividade de trabalho com geração de renda. 

 Desempregado(a): pessoa que, no momento, não exerce nenhuma atividade 
de trabalho com geração de renda. 
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 Estudante: pessoa cuja ocupação principal seja estudante, sem exercer 
atividades profissionais, formalizadas ou não. 

 População em situação de rua: pessoa que não possua residência fixa, vivendo 
nas ruas. 

 Outros: pessoas que exerçam qualquer outra atividade de trabalho ou que 
esteja em qualquer outra situação não correspondente às opções anteriores. 

Escolaridade*: perguntar ao paciente qual a sua escolaridade e registrar a informação 
declarada de acordo com as opções apresentadas. 

 

A informação deverá ser registrada por anos de estudo correspondentes ao nível 
escolar informado e não ao tempo total de estudo. Por exemplo: um paciente informa 
que estudou até o sexto ano do ensino fundamental; no entanto, levou dez anos 
estudando. Registrar “de 4 a 7”. 

No Sinan, as opções de resposta são diferentes. O SITETB irá manter essas opções até a 
total migração dos casos do Sistema TBMR. Após essa etapa, o SITETB deverá ser 
harmonizado com o Sinan.  

Local do provável contágio*: perguntar ao paciente o provável ambiente onde possa ter 
ocorrido o contágio em relação ao quadro atual de TB, de acordo com as opções apresentadas. 

 

 
Gestante*: perguntar à paciente do sexo feminino se a mesma encontra-se grávida. Se 
a resposta for sim, perguntar qual a idade gestacional. Registrar as respostas de acordo 
com as opções apresentadas. 
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Esse campo somente aparecerá se a paciente for do sexo feminino. 

 

Comorbidades e fatores associados: perguntar se o paciente apresenta uma ou mais das 
comorbidades relacionadas ou outras, e registrar a informação declarada de acordo com as 
opções apresentadas. 

 

Consulta 

Preencher todos os campos abaixo relacionados: 

 

Data*: registrar a data (dd/mm/aaaa) de notificação do caso no sistema, ou seja, a 
mesma data do preenchimento desta ficha. 

Próxima consulta*: registrar a data (dd/mm/aaaa) da próxima consulta do paciente na 
referência. Essa informação é importante, pois o sistema irá acusar o paciente faltoso 
caso não seja registrada nova consulta até sete dias após a data registrada. 

Profissional*: registrar o nome do profissional responsável pelas informações fornecidas 
nesta ficha. Se essas informações foram obtidas por registro médico no prontuário, o nome do 
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médico deverá ser registrado. O nome do profissional que realmente preencheu a notificação 
deverá ser registrado ao lado do nome do médico. 

 

Função*: registrar a função do(s) profissional(is) registrados no item anterior. 

 

Observações: esse campo destina-se ao registro de qualquer informação relevante, 
que não tenha sido contemplada na ficha. Relatar também informações que 
contribuam para melhor compreensão do caso, facilitando processo de validação. 
Informações referentes a outros exames  complementares, aos contatos e ao 
tratamento deverão ser registradas após a  gravação da ficha, nas “abas” 
correspondentes. 

Desta ficha de notificação, as informações serão realocadas nas abas correspondentes, 
após a gravação da ficha:  

 

Clicar em “salvar” para gravar a ficha de notificação. 

 

Se algum campo obrigatório (*) deixar de ser preenchido, a ficha não será gravada, e a 
informação ausente será apontada. 

 

Mesmo que a seleção do campo seja “não realizado”, a informação deverá ser 
registrada. 

Se todos os campos tiverem sido preenchidos, após clicar em “salvar”, a ficha será 
gravada. Porém, não terminou a notificação. Outras informações são necessárias para 
que a notificação esteja completa. 
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Aba “Exames complementares” 

 

Os resultados dos exames bacteriológicos (baciloscopia, cultura, teste de sensibilidade 
e biologia molecular), exame radiológico e HIV são realocados da ficha de notificação 
para esta aba. Se outros exames tiverem sido realizados, e se a equipe julgar que são 
relevantes para o esclarecimento e acompanhamento do caso, deverão registrá-los no 
campo “observações”. 

 

Aba “Informações adicionais” 

 

As informações referentes aos contatos do caso deverão ser informadas nesta aba. No 
momento da notificação, deverão ser relacionados os contatos informados pelo 
paciente, e os dados correspondentes. Posteriormente, as informações da avaliação de 
cada um deverão ser acrescentadas. 

 

Nome do contato*: registrar o nome completo, sem abreviaturas, incluindo os 
acentos, se for o caso. Se o paciente não souber informar o nome completo do contato 
no momento da notificação, esta informação deverá ser completada posteriormente. 
 
Sexo*: registrar o sexo do contato, segundo o paciente, de acordo com as opções 
apresentadas: masculino ou feminino. 
 
Idade*: registrar a idade, em anos. Se o paciente não souber precisar a idade do 
contato, essa informação deverá ser atualizada oportunamente. 
 
Tipo de contato*: selecionar o tipo de contato, de acordo com a informação do 
paciente. 
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Contato é definido como toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso 
índice, no momento do diagnóstico da TB. Esse convívio pode se dar em casa e/ou em 
ambientes de trabalho, instituições de longa permanência, escola ou pré-escola. A 
avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada considerando-se a 
forma da doença, o ambiente e o tempo de exposição. 
 

 

Aba “Tratamento”: 

Durante o preenchimento da notificação, já foi informado se o esquema é padronizado 
ou individualizado. 

Se o esquema for padronizado, o sistema já mostrará os medicamentos, as duas fases 
do tratamento (intensiva e manutenção), a posologia padrão para pacientes acima de 
50 kg e o nº de dias semanais do uso de cada medicamento. Se o paciente estiver no 
peso para uso da dose plena, nada precisará ser feito. 

 

 Observação: No intuito de facilitar a configuração do esquema padronizado, 
 otimizando o tempo do usuário, o esquema acima apresenta a fase intensiva de 
 dois meses e a fase de manutenção de 1 ano e 4 meses, o que não está correto. 
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 Nesses casos, considerar a fase intensiva 6 meses, que é o tempo de duração da 
 medicação injetável. 

No entanto, se o paciente tiver peso inferior a 50 kg, a posologia dos medicamentos 
deverá ser ajustada. 

Para ajustar a posologia dos medicamentos, siga os passos abaixo: 

- clicar no menu “opções”;  

- selecionar “editar”;  

 

 

- clicar sobre a faixa da fase intensiva do medicamento que requer o ajuste; 

- clicar em “editar”; 

 

 

- clicar em “dose unitária”; 

- selecionar o número da unidade farmacêutica a ser administrada por dia; 

- clicar em “ok”; 
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- repetir o procedimento para a fase de manutenção e para os outros medicamentos 
que necessitem de ajuste de dose diária. 

Se o esquema for individualizado, assim que a notificação for salva, o sistema abrirá a 
aba “tratamento” para que o esquema seja informado.  

Após a seleção da unidade de saúde, clicar em “Adic. Medicamento...” para a fase 
intensiva. 

 

O sistema irá mostrar a relação de medicamentos via oral e via parenteral (injetáveis) 
para a seleção. Clicar no botão ao lado do medicamento para selecioná-lo.  
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Atenção, pois os medicamentos estão apresentados por unidade posológica. 
Exemplos: Amicacina 1000mg e Amicacina 500mg; Levofloxacino 250mg e 
Levofloxacino 500mg. 

              

Os mesmos procedimentos deverão ser feitos para a fase de manutenção. 

Após a seleção dos medicamentos para as duas fases do tratamento, o sistema irá 
mostrar a seguinte te tela: 

 

Configurar o esquema, preenchendo os seguintes campos para cada medicamento: 
meses de prescrição, dose unitária e frequência semanal. 
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Meses de prescrição: selecionar o nº de meses da fase intensiva e da fase de 
manutenção do tratamento.  

 Observação: Para esquemas com medicamentos injetáveis na sua composição, 
 considera-se “fase intensiva” o tempo de duração do uso desse medicamento.  

Tomando como exemplo um esquema para TBMDR, cuja duração da fase intensiva é 
de seis meses, marcar o nº 6 para todos os medicamentos. Para a fase de 
manutenção, que é de 12 meses, a princípio, marcar o nº 12. 

Dose unitária: selecionar o número de unidades farmacêuticas que o paciente irá 
utilizar diariamente. Atenção para o peso do paciente (ver quadro abaixo). 

Medicamento Até 20 kg De 21 a 35 kg De 36 a 50 kg Acima de 51 kg 
mg/kg/dia mg/dia mg/dia mg/dia 

Rifampicina (R) 10 300 300 a 600 600 
Isoniazida (H) 10 200 200 a 300 300 
Pirazinamida (Z) 35 1000 1000 a 1500 1500 
Etambutol (E) 25 400 a 800 800 a 1200 1200 
RHZE (150/75/400/275) - 2 comprimidos 3 comprimidos 4 comprimidos 
RH (300/200) - 1 comprimido 1 a 2 comprimidos 2 comprimidos 
RH (150/75) - 2 comprimidos 3 comprimidos 4 comprimidos 
Estreptomicina (S) 20 500 500 a 1000 1000 
Amicacina (Am) 20 500 500 a 1000 1000 
Capreomicina (Cm) 20 500 500 a 1000 1000 
Ofloxacino (Ofx) 15 a 20 400 400 a 800 800 
Levofloxacino (Lfx) 7,5 a 10 500 500 750 a 1000 
Moxifloxacino (Mfx) 7,5 a 10 400 400 400 
Terizidona (Trd) 15 a 20 500 500 a 750 750 a 1000 
Etionamida (Et) 15 250 500 750 
 

Outros medicamentos estão cadastrados no SITETB por já terem sido usados 
anteriormente para o tratamento da TBMDR ou por fazerem parte de esquemas 
individualizados para MNT. Seguem observações sobre esses medicamentos, que 
fazem parte do grupo 5 de medicamentos para o tratamento da TB (medicamentos de 
ação duvidosa sobre o BK, não recomendados para uso de rotina em esquemas para 
TBDR). 

 Clofazimina (Cfz): Fazia parte do esquema padronizado até 2005. Esse 
medicamento é mundialmente destinado ao controle da Hanseníase, não 
estando, até o momento, disponível para a composição de esquemas 
individualizados para TBXDR. A posologia usual é de 100 mg dia. 

 Claritromicina (Clr): Medicamento utilizado em alguns esquemas 
individualizados para MNT. A dose usual é 500 mg, duas vezes ao dia. 



SITETB – Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose         
Manual do Usuário 

 

27 
 

 Imipenem (Ipm): Dose usual em adultos com função renal normal: 500 a 1000 
mg IV, 6/6h. 

 Linezolida (Lzd): Dose usual para adultos é 600 mg, duas vezes ao dia, podendo 
reduzir a dose para 600 mg por dia após 4 a 6 semanas para reduzir o risco de 
efeitos adversos.  

Frequência: selecionar o número de dias da semana que o paciente irá utilizar cada 
medicamento. O sistema padronizou em 7/7 (uso diário do medicamento, ou seja, sete 
dias na semana), por ser essa a característica da maioria dos medicamentos.  

 Observação: Em alguns esquemas, o medicamento injetável poderá ser 
prescrito cinco  vezes na semana (de segunda a sexta-feira) na primeira etapa, e 
de forma intermitente  (três vezes na semana) na segunda etapa. Sendo assim, 
registrar, para o injetável, 5/7  na primeira etapa e 3/7, na segunda. A forma de 
configurar essas duas etapas será  mostrada em seguida. 
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Depois da configuração de cada medicamento, nas duas fases, salvar (OK). Em seguida, 
o sistema apresentará o esquema da seguinte forma: 

 

Observe e confira os seguintes campos: regime atual, período, fases do regime, faixa 
de cada medicamento (com a respectiva configuração). 

No exemplo acima, a Amicacina (Am) deve ser utilizada na fase intensiva em duas 
etapas: dois primeiros meses cinco vezes na semana (5/7) e quatro meses, três vezes 
na semana (3/7). Veja, a seguir, como configurar a fase intensiva em duas etapas: 

- clicar em “opções”, no canto superior esquerdo da tela acima; 

- selecionar “editar”; 

 

 

- clicar sobre a barra do medicamento a ser alterado; 

- clicar em “editar” no quadro em amarelo que aparecerá; 
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O sistema irá apresentar um quadro com a configuração do medicamento para a fase 
intensiva, que tem o tempo de duração de seis meses.   

A primeira etapa (dois primeiros meses) já está configurada, pois a funcionalidade 
“preservar período anterior para este medicamento está ativada.  

 

Agora, siga os passos para a configuração da segunda fase (quatro meses seguintes): 

- alterar a data de início para um dia depois da data de término da primeira fase 
(calcular dois meses); 

- usar o calendário para facilitar; 

- não será necessária a alteração da data de término, pois já estava previamente 
configurada; 

 



SITETB – Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose         
Manual do Usuário 

 

30 
 

 

- alterar a frequência semanal para 3/7; 

- clicar em “Ok”.  

 

O sistema irá, então, apresentar a seguinte tela, com a alteração realizada. No entanto, 
é necessário clicar em “salvar”, para consumar a ação. 
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Após a avaliação da aba “tratamento”, a notificação estará concluída, e o caso estará 
“Aguardando validação”. 

 
 
A “validação” é um processo de verificação de coerência das informações registradas 
na notificação. Todas as informações são consideradas, mas a coerência fundamental é 
verificada nas seguintes questões:  

 se há duplicidade de registro de caso e a correta vinculação a registros 
anteriores; 

 se o caso está corretamente classificado, considerando-se a classificação, o tipo 
de paciente e os tratamentos anteriores; 

 se a classificação e o tipo de paciente estão de acordo com os resultados 
laboratoriais, principalmente o teste de sensibilidade; 

 se o esquema terapêutico proposto está coerente com a classificação, o tipo de 
paciente, teste de sensibilidade e tratamentos anteriores. 

O processo de validação vem sendo realizado pela equipe que gerencia o sistema, 
composta por profissionais do CRPHF e do Projeto MSH. 

É sempre recomendado que qualquer informação relevante sobre o caso, que não 
tenha sido contemplada nos campos da notificação, seja registrada no campo 
“observações”. Essa prática pode contribuir com o êxito do processo de validação. 

Se for identificada alguma incoerência nas questões acima relatadas, o validador irá 
“registrar pendências” para o caso. Um caso com pendências não é considerado para 
“envio de medicamentos” nem é contato no módulo “gerenciamento”. Portanto, 
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quando o usuário perceber que existe pendência para algum caso de sua unidade de 
saúde, esta deve ser prontamente esclarecida para que a validação seja concretizada. 

O processo de registro e resposta de pendências está demonstrado a seguir: 

- ao identificar alguma pendência, o validador irá clicar em “registrar pendências”; 
 

 
 
- será aberto um campo para o registro da pendência; 

- clicar em “Ok”; 

 

 
 
 
- o caso aparecerá com o “status” pendente; 

- o usuário deverá abrir o caso e clicar em “ver detalhes”; 

 

 
 
- o sistema mostrará o que foi registrado pelo validador; 

- após obter a resposta para a pendência, clicar em “responder pendências; 
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- responder a pendência e clicar “Ok”; 
 

 
 
- o caso aparecerá com o “status” pendência respondida; 
 
- o validador clicará em “ver detalhes” e, em seguida, clicará em “validar”; 
 

 
 
- o caso, então, apresentará o “status” validado. 
 

 


