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Orientações para o cuidado às pessoas acometidas pela itanseniase e/ou 
Tuberculose no contexto da pandemia da COVID-19. 

Diante da necessidade de reorganização dos serviços de Atenção 

Primária à Saúde frente à pandemia de COVID-19 e manutenção do atendimento 

ás condições e aos programas estratégicos, seguem as orientações para o 

cuidado às pessoas acometidas por Tuberculose e Hansentase nesse contexto. 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

O acompanhamento aos dos(as) usuários(as) com Hansenlase e 

Tuberculose DEVE SER MAN11D0 (BRASIL, 2020a), através dos atendimentos 

mensais que podem ser presenciais ou tele consultas. O tratamento deve ser 

mantido de forma regular, a fim de prevenir complicações e evitar abandono. 

Para a tomada de decisão pela consulta presencial ou tele consulta, o 

profissional deve considerar a necessidade de cada do(a) usuédc(a) bem como 

a avaliação da equipe de saúde, observando o quadro clinico atual, a evolução 

do tratamento, a condição de saúde dos(as) usuários(as) frente ao risco para 

complicações por COVID-19, além das condições socioeconômicas, uma vez 

que, muitos desses usuários(as) não possuem acesso a telefone intemet e 

outros meios de comunicação. 

Para os casos em que a modalidade presencial na Unidade Básica de 

Saúde (UBS) com e sem a Estratégia de Saúde da Pamfiia seja a opção mais 

adequada, a consulta deve ser feita com horário marcado, organizando a agenda 

estrategicamente considerando a menor exposição desses usuários, evitando 

aglomerações e permanência do(a) usuário(a) por longos períodos no interior da .. 

isfe

UBS. Deve-se aproveitar a consulta presencial para a realização de todos os 
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procedimentos necessários, a exemplo da dispensação de medicamentos, 

administração da dose supervisionada, coleta de exames, entre outros. 

Os profissionais de saúde devem usar equipamentos de proteção 

individual (EPI), inclusive. Para  protegerem os pacientes do risco de adquirirem 

a COVIO-19. 

Ressalta-se que apesar do Decreto Municipal nu 32268, de 18 de Março 

de 2020, que estabelece que medicações e insumos de uso continuo deverão 

ser dispensados para um período mínimo de 02 (dois) meses de tratamento, os 

medicamentos dos Programas Estratégicos (Exemplo: Doença Faldforme, 

Tuberculose e Hanseniase), serão dispensados apenas para 01 (um) mês 

ou em menor período a depender da necessidade individual, pois devido à 

distribuição restrita pelo Ministério da Saúde, não há disponibilidade em estoque 

para dispensa-los por um maior período. 

Em todas as consultas, presenciais ou a distância, as pessoas com 

tuberculose eiou hanseniase devem ser orientadas sobre etiqueta respiratória, 

forrnas de prevenção da COVID-19 e a importância do distanciamento social. 

As informações sobre Hansenlase e Tuberculose, devem ser indult 

nas interações entre equipe e usuários(as) mediadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), como também, nas postagens de mídias 

sociais, caso a unidade possua. Importante considerar mensagens que sejam 

inclusivas a todos as grupos, incluindo a população LGBT, negra, idosos(as), 

adolescentes e jovens, e pessoas com deficiência. 

2. TUBERCULOSE 

A busca ativa de sintomáticos respiratórios deve ser mantida nas UBS, 

com oferta da realização de exames de escarro para diagnóstico de tuberculose. 

As orientações técnicas sobre a coleta das amostras estrio descritas abaixo, 

Os medicamentos para o tratamento da Tuberculose atou da Infecção 

yej  Latente de Tuberculose (ILTB) devem ser ent 	preferencialmente regues prefencialmente n 
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momento da ida do(a) usuário(a) à consulta presencial ou a uma pessoa 

responsável, indicada pelo(a) usuárlo(a), que devera apresentar, no momento 

da retirada, cópia da carteira de identidade e do cartão do SUS do(a) usuária(a) 

em tratamento e receita médica. 

Nas casos de teleconsulta, a prescrição deve ser retirada na farmácia no 

momento da dispensação. A dispensação ainda poderá ser feita em domicilio 

pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) da área, enquanto durar a 

recomendação de distanciamento social. 

A dispensação dos medicamentos deve permanecer mensal, sempre 

considerando os estoques disponíveis, ou em menor período a depender da 

necessidade individual. Observar as mudanças nas prescrições entre a fase 

intensiva e de manutenção, e adequação quanto ao peso corporal, conforme 

protocolos e notas técnicas do Ministério da Saúde. 

O tratamento diretamente observado (T.D.0) deve ser mantido podendo 

ser utilizada a modalidade presencial ou tele manitoramenta, quando essa 

modalidade for viável para profissionais de saúde e os(as) usuários(as) através 

de chamada de vídeo e devidamente registradas em ficha de T.D.O. 

Mensalmente esta informação deve ser registrada no prontuário, anexando a 

ficha ao final do tratamento. O T.D.O. é uma ação Importante para identificação 

de reações adversas medicamentosas e prevenção do abandono. 

Conforme Oficio Circular n° 5/2020 do Ministério da Saúde, recomenda- 

se postergar a Investigação e o início do tratamento da •ILTS em contatos 

assintomaticos adultos e adolescentes. Para as demais situações de risco, como 

crianças contato menores de 10 anos, pessoas vivendo com HIV e pessoas em 

uso de imunobiológIcos, seguir investigação. 

O diagnostico bacteriológico (Teste Rápido Molecular e bacilescapies de 

controle) não pode ser interrompido. As amostras devem ser coletadas em local 

aberto, isolado, de preferência ao ar livre ou em locais que apresentem 

condições adequadas de biossegurança, podendo ser tanto na USS quanto em 

domicilio. A coleta, armazenamento e transporte das coletas de escarro deve 

NA DA OREM, 0.3A, ED. CARAMURU • COMEACIO - SALVADOR - -CEP: 40 CI10-010 
*55 VI) 3186-1000 [F& 455 (II) 3185-1100 1 SITE. IIITTP f/WWWSAUDE.SALVADDREIA.GOVRE1 



Secretaria 
da Saúda 

ar, se:AD9R 

 

PRIMEIRA CAEI 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESCECIAMADA ÀSAÜDE 

COORDENADORIA DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 

ser realizadas respeitando-se as medidas de proteção e biossegurança. Antes e 

depois de manipular o coletor, o profissional deve higienizar as mãos (BRASIL, 

2014). 

Segundo as Orientações do Ministério da Saúde sobre procedimentos diagnósticos 

da Tuberculose durante a epidemia da COVID-19, toda amostra biológica 

proveniente do trato respiratório deve ser considerada potencialmente 

contaminada pelo novo coronavirus (SARS-CoV-2). Exemplos: escarro, 

secreções nasal e orofaringea, lavado broncoalveolar. 

Pessoas que têm histórico de Tuberculose podem permanecer com 

sequelas pulmonares que podem causar maior gravidade em casos de 

pneumonia associada a COVID-19, por isso, os profissionais de saúde devem 

incluir na anamnese dos casos suspeitos de COVID-19 o questiomarnento sobre 

o tratamento atual ou anterior de tuberculose e/ou ILTB, bem como se esta em 

uso de algum medicamento relacionado ao agravo (BRAS(L,2020b). 

O encaminhamento do(a) usuário(a) do Programa de Tuberculose para 

as unidades de referência secundária, Hospital Estadual Otavio Mangabeira 

(HEOM) e Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT), deve ser 

criteriosamente avaliado.  

Os(as) usuários(as) que necessitarem acessar estes outros níveis de 

atenção à saúde, devem comparecer as unidades com identificação, cartão 

SUS, requisição, ficha de referência e relatório com justificativa. 

O 113fT está funcionando de segunda a sexta-feira em horário especial, 

das 07:00 às 13:00, sem agenciamento prévio. No IBIT, o usuário passará por 

consulta com enfermeira que agendará atendimento medico. 

Para encaminhamento ao HEOM. paciente deve ir com os documentos 

em mãos ao ambulatório onde passará por avaliação e agendamento, o qual 

funciona de segunda a sexta-feira das 07:00 as 17:00. Casa julgue necessário, 

a profissional pode realizar contato prévio com o ambulatório através do numero: j],-"s)  
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(71) 3117-1713. Para todos os casos de resistência medicamentosa o 

contato prévio com o HEOM deve ser realizado para agendamento da 

consulta. 

A notificação de tuberculose no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) deve ser mantida, no momento do diagnóstico e a sua 

atualização mediante preenchimento do boletim de acompanhamento mensal 

fornecido pelo Distrito Sanitário, 

As invesfigações domiciliares na ocorrência de óbito com menção de 

tuberculose ou busca ativa de pacientes transferidos de outras unidades ou 

municípios podem ser realizadas por teleatendimento. 

3. NANSEPEASE 

O tratamento da hansenlase deve ser mantido de forma regular e a ida 

ao serviço de saúde deve acontecer conforme a necessidade do paciente e da 

avaliação da equipe de saúde, com intuito de prevenir as incapacidades flsicas 

e evitar o abandono do tratamento. Entretanto, sempre que passivo', o contato 

entre profissionais de saúde e pacientes deve ser feito por chamada telefônica 

ou videochamada, e com o atendimento flexibilizado de forma a evitar exposição 

de pessoas em tratamento nos serviços de saúde, onde provavelmente haverá 

circulação de indivíduos com a COVID-19 (BRASIL, 2020c e BRASIL. 2020d) 

De acordo com a Nota Informativa do Ministério da Saúde NP 5/2020 

CGDE/DCCl/SVS, enquanto durar a recomendação de distanciamento em face 

da pandemia pelo novo coronavirus (SARS-CoV-2), a pessoa com hansenlase 

que pertence ao grupo de maior vulnerabilidade para COVID-19 (Idosos, 

pessoas COM diabetes efou hipertensão, imunossuprimidos) pode indicar um 

familiar ou pessoa responsável para retirada da pofiquimioterapia (PQT). A 

dispensação ainda poderá ser feita em domicílio pelo ACS da área, enquanto 

durar a recomendação de distanciamento social. 
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No momento da retirada a pessoa indicada deve apresentar os 

seguintes documentos do paciente em tratamento: cartão do SUS cópia da 

carteira de identidade e prescrição. Nos casos de atendimento via teleconsulta 

a prescrição deve ser retirada no momento da dIspensação da POT, na farmácia 

da UBS onde o paciente é acompanhado. 

Na impossibilidade do envio de um representante e nos casos em que a 

pessoa com hanseniase resida sozinha a dispensação ainda poderá ser feita em 

domicilio. Em ambas situações (dIspensacao da POT na unidade de saúde ou 

dispensação em domicilio) a ação deverá ser registrada em prontuário. A 

dispensa»; das carteias de POT contInuará ocorrendo em quantidade para um 

mês de tratamento. 

Os pacientes de Hansenfase do grupo de maior vulnerabilidade farão a 

dose supervisionada da POT no domicilio, sendo autoadministrada sob 

responsabilidade do próprio paciente. Destaca-se que nos casos onde houver 

Indicação de consulta presencial na UBS ou no domicilio, o profissional de saúde 

fica responsável por acompanhar a administração da dose supervisionada. 

Orienta-se que a assistência aos quadros reacionais, Inicialmente, deve 

ser prestada pela Atenção Primária, sendo encaminhados para referência 

terciáda conforme indicação clinica com relatódo de referência e contra 

referência. 

As reações hansênicas configuram-se como situações de urgência e 

devem ser atendidas no Acolhimento á Demanda Espontânea Geral nas UBS 

separadas dos casos suspeitos de COVID-19. Os sinais e sintomas de reação 

hansénica (febre, dor no trajeto do nervo, caroço doloroso no corpo ou 

inflamação das lesões de pele) devem ser avaliados em todos os contatos com 

os usuários (consultas presenciais, tele consulta e tela monitoramento). 

O Ambulatório de Hanseniase do Instituto Couto Mala (ICOM) está 

atualmente instalado temporariamente no Hospital Especializado Octàvlo 

Mangabeira (FIEOM). Havendo necessidade de encaminhamento de paciente de 

hanseniase para referência terciáda deve ser providenciada a ficha de referênchsr)f? 
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e contra-referência, e o(a) usuário(a) deve ser Sentado a realNar o 

agendamento prévio da consulta através de contato telefónico por WhatsAppe 

(71) 9976-9658. Quando necessário a dispensação de Talldomida, a mesma 

será realizada através do ambulatório do HEOM. 

Nos casos em que há necessidade de realização de baciloscopia de linfa 

para pesquisa de M. lepras, o(a) usuário(a) deve ser orientado a se dirigir para 

uma das unidades que realizam o procedimento: UH Dr. %rides Laranjeiras 

(18° Centro de Saúde) ou o ambulatório de hanseniase no HEOM. 

Na UBS Dr. Perdes Laranjeiras (Endereço Rua da Pitanguelra, S1N, 

Fazenda Grande do Retiro, D.S. São Caetano/Valeria), o agendamento da coleta 

deverá ser feito com antecedência pela unidade de saúde soficitadora, através 

do e-mail: 18centrodesauderSomall.com. No ambulatório de hansenlase do 

HEOM a realização da baciloscopia ocorre às segundas quartas e sextas-feiras, 

no turno matutino, por demanda aberta. 

Para os pacientes que tenham recebido alta por cura da PDT, mas que 

permanecem em tratamento para as reaçõis hansênicas, a quantidade máxima 

por prescrição de prednisona ou pentodfilina poderá ser para ate três meses de 

tratamento (Oficio Circular N° 3/2020/CGDE/SVS/MS), a depender da avaliação 

medica. Contudo, deve-se manter a periodicidade mensal de acompanhamento 

da reação hansênica e manejo da terapêutica através de consultas presenciais 

ou por tele consultas. 

No acompanhamento dos pacientes com reação hansênIca, também 

deve ser considerado que os principais medicamentos utilizados são 

corticosteroldes e a Talidemida que agem no sistema imunológico, e isso pode 

ser importante no curso da COVID-19 (SBH, 2020). 

Os profissionais que realizarem o acompanhamento de pessoas em 

tratamento para hansenIase devem atentar que a DAPS0NA. um  dos 

medicamentos que compõem a cadela da POT, pode causar falta de ar grave e 

cansaço devido à anemia que o medicamento pode causarem alguns pacientes. - 

A COVID-19 pode evoluir com falta de ar e isso pode dificultar a avaliação 
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profissional de saúde, que deve estaratento para diferenciara origem dessa falta 

de ar (SBH. 2020). 

As consequências da coinfecção da hanseniase com COVID-19 ainda 

são desconhecidas, as pessoas nessas condições devem ser adentadas a estar 

alertas a novos sintomas e buscar atendimento médico quando necessária 

(SBH, 2020). 

Os profissionais devem avaliar a possibilidade de realização de 

fisioterapia e a terapia ocupacional em domicilio, sob a supervisão do profissional 

presencialmente ou por tela consulta, conforme avaliação dos riscos e das 

intervenções mais prioritárias para cada caso (SBH, 2020). Os grupos de 

autocuidado estão com atividades presenciais suspensas, podendo realizar os 

encontros de forma virtual durante a pandemia, se viável para profissionais e 

usuários(as). 

Sintomáticos dermatoneurolágicos (mancha com alteração de sensibilidade, 

formigamento, choques e almbras, dormência dentre outros) devem ser acolhidos 

como demanda espontânea Em caso de contato remoto efetuado pelo paciente 

deve-se agenciar a primeira avaliação de forma presencial para realização do 

exame dermatoneurolágico, uma vez que, per ser uma doença incapacitante, 

o diagnóstico tardio da hanseniase pode ocasionar graves prejuízos fiai= e 

sociais aos pacientes. 

Nos casos suspeitos de COVID-19 o profissional de saúde deve 

observar se o paciente está ou esteve em tratamento anterior de hanseniase, 

assim como faz uso de medicamento relacionado á doença, como os antibióticos 

da PQT ou para tratar reações. 

A hansenlase é unia doença de notificação compulsória e de 

investigação obrigatória. A notificação de casos novos de Hanserdase no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no momento do 

diagnostico deve ser mantida, e a sua atualização realizada mensalm1 as..0-te 
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através do preenchimento do boletim de acompanhamento fornecido pelo 

Distrito Sanitário às unidades de saúde da rede municipal. 

É OBRIGATÓRIO O REGISTRO DO QUESITO RAÇNCOR DO USUÁRIO EM 

QUALQUER TIPO DE ATENDIMENTO, SEJA PRESENCIAL OU 

TELEATENDIMENTO, E EM TODOS OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

PRETO! PARDO / BRANCO / AMARELO! INDIGENA. 

AJUDE A COMBATER O RACISMO! 

OS ESFORÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VINCULO ENTRE O PACIENTE E 

OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM SER CONTINUADOS, MESMO A 

DISTÂNCIA. DISTANCIAMENTO FISICO NÃO É SINÔNIMO DE AUSÊNCIA 

OU INTERRUPÇÃO DO CUIDADO. 
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Referências complementares: 

Brasil. Ministério da Saúde. Perguntas e respostas sobre COVID-19 e 
pessoas em tratamento de Hanseniase. Disponível em 
http://www.aids.M/V.bript-bripub/2020iperountas-e-respostas-sobre-covid-19-e-
pessoas-em-tratamento-de-hanseniase. Publicado 15 de junho de 2020g. 

Brasil. Ministério da Saúde. Orientações sobre as ações de manejo e controle 
da tuberculose durante a epidemia do COVID-19. OFICIO CIRCULAR N° 
5/2020/CGDRLDCCl/SVSNIS. Disponivel em: http://wwwiaids.nov.bript-
brinoficiaskicci-orienta-acoes-de-controle-da-tuberculose-durante-epidemia-de-
coronavirus. Publicado  25 de marco de 2020h. 

Brasil. Ministério da Saúde. Orientações Sobre Procedimentos Diagnósticos 
Da Tuberculose Durante A Epidemia Da COVID-19 http://ssww.aids.nov.bript-
brinotiolasidcchorienta-acoes-de-controle-da-tuberculose-durante-epidemia-de-
coronavirus   

Brasil. Ministério da Saúde. Orientações Sobre As Ações De Manejo e 
Controle Da Tuberculose Durante A Epidemia Da COVID-19 
http://www.a  ids.00v.bdot-brinaficia s./doei-orienta-a coes-de-controle-da-
tuberculose-durante-epidemia -de-coronavirus 

Brasil. Ministério da Saúde. Perguntas e Respostas Frequentes Sobre e 
Tuberculose Para Pessoas Em Tratamento Da TB COVID-19 
hlto://www ai ds.nov.bript-brinoticias/dcd-orienta-acoes-de-controle-da-
tuberculose-durante-epidernia-de-coronavirus 

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil. 2° Edição. Brasilia, DE. 2018. 

Brasil. Ministério da Saúde. Orientações para manejo de pacientes com 
COVID-19, 	 Disponível 	 em: 
httes://poitalaroulvos.saude.qov.bdimaees/od02020dune/18/Covld19i0rientao-
-o-iesManeloPacieMes.pdf Acesso em 19 jun. 2020. 
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NOTA TÉCNICA DAS/Atenção Especializada e Atenção Primária — novo 
Coronavirus 

N°01/2020 de 30 de julho de 2020 

Coordenadoria de Atenção Especializada 
Anne Larissa Santiago da Maia 

Coordenadora de Atenção Primária à Saúde 
Adriana Cargueira Miranda 

Subcoordenadora de Ações Estratégicas 
Djara Mahim Sacramento dos Santos Araújo 

Subcoordenadora da Estratégia de Saúde da Familia 
Ana Carolina da Silva Gonçalves 

Subcoordenadora de Ciclo de Vida e Gênero 
Vanessa Fonseca Ribeiro 

Técnicas do Campo Temático da Tuberculose 
Afonso Roberto Lima Batista 
Leila Carina dos Reis Conceição 
Jessica do Carmo Nunes 

Técnicas do Campo Temático de Hanseniase 
Afonso Roberto Lima Batista 
Lriia Improta de Andrade 
Helena Gomes Ribeiro 

Técnicas da Vigilância Epidemblógica da Tuberculose 
Ana Luisa Mota ItaparIca 
Dadene Lemos Souza 

Técnicas da Vigilância Epidemiológica da Hanseniase 
Vanessa do Espirito Santo Almeida 
Eloisa S. M. Bastos 
Maria Elizangela Ramos Junqueira 

Técnica do Campo Temático Saúde da População Negra 
Glenilda Farias de OINetra 
Cafiane Lopes da Silva Santana 

Técnica do Campo Temático Saúde da Pessoa com Deficiência 
Lavinia Lida Ramos Quireza Vasconcelos 
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DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE 
COORDENADOR IA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE 

COORDENADORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Técnica Grupo Condutor APS/DAS 
Ide Curse de Souza 

Revisão por representantes do Grupo de Trabalho - Reorganização do 
Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde no enfrentamento ao Novo 
Coronavirus (COVID-19): 

Erik Asley Ferreira Abade 
Enfermeiro -Campo Temático Saúde da População LGBT/APS/DAS 

Igor Carlos Cunha Mota 
Psicólogo - Campo Temático Saúde do Homem/APS/DAS 

Jenine de Oliveira Mendes 
Enfermeira - Chefe do Setor de Aprimoramento dos Programas de 
Sairle/APS/DAS 

Leila Marcia Neri Grave 
Psicóloga - Campo Temático .Saúde do Adolescente e JovenidAPS/DAS 

Anne L ris 	aia Adriana rqueira 
Coordenadora da Atenção 	Coordenadora de At çao Primária 

Especializada 	 a Saúde 

leda de Barros Mello Nascimento 
Diretora de Atenção à Saúde 
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