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1. TESTE RÁPIDO MOLECULAR - (TRM-TB) 

 

 O Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) é um teste baseado 

na reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, que amplifica 

ácidos nucléicos que são utilizados na detecção tanto do complexo 

Mycobacterium tuberculosis(MTB) quanto de resistência à rifampicina. 

 Apesar de maior sensibilidade do TRM-TB, em amostras paucibacilares 

(amostra com poucos bacilos), como, por exemplo, em pessoas vivendo 

com HIV (PVHIV), em crianças menores de 10 anos e em amostras 

extrapulmonares, um exame positivo confirma TB, porem quando negativo 

não exclui TB ativa e deve-se manter a investigação com cultura, 

preferencialmente líquida2.  

 Ressalta-se que a sensibilidade de qualquer exame, incluindo do TRM-TB, 

está diretamente relacionada à qualidade da amostra biológica utilizada, 

sendo essencial a qualidade da sua coleta, armazenamento e transporte.  

 As amostras biológicas recomendadas para realização do TRM-TB (amostra 

única): 

 Escarro; 

 Escarro induzido (realizar somente em ambiente hospitalar com filtro 

HEPA); 

 Lavado brocoalveolar; 

 Lavado gástrico; 

 Liquor; 

 Gânglios linfáticos (punção ou macerado); 

 Macerados de tecidos.  

 

 O TRM-TB está indicado para o diagnóstico de casos novos de TB pulmonar 

e extrapulmonar e na triagem de resistência à rifampicina nos casos de 

retratamento, de falência ao tratamento da TB ou de suspeita de 

resistência.  
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 Para casos excepcionais em que for verificada a impossibilidade de 

encaminhar o material para processamento do TRM-TB no laboratório da 

rede ou falta de kits (fornecidos pelo MS/SVS), permanece a 

recomendação para realização da pesquisa direta de BAAR (bacilo álcool 

ácido resistente), em duas amostras conforme definido pela versão vigente 

do Manual de Vigilância Laboratorial da Tuberculose do Ministério da 

Saúde2, respeitando o prazo estabelecido para liberação do resultado. A 

realização da pesquisa direta de BAAR é de responsabilidade do município 

solicitante3,4. 

 

2. CULTURA PARA MICOBACTÉRIAS  

 

 Independente da solicitação será realizado cultura e Teste de Sensibilidade 

nos seguintes casos conforme algoritmos definidos pela nota técnica 

conjunta SES/SUBVS/SVE/DVCC/CTH E FUNED/DIOM/DECD/SDBF/2020: 

 Para todas as amostras com TRM-TB positivo, com ou sem resistência à 

rifampicina; 

 Para todas as amostras com TRM-TB negativo proveniente de 

pacientes com evolução clínica desfavorável;  

 Para todas as amostras provenientes de populações 

vulneráveis/especiais: pessoas vivendo com HIV/AIDS, crianças 

menores de 10 anos e populações suspeitas de tuberculose 

extrapulmonar; 

 Para todas as amostras provenientes de pacientes considerados 

como retratamento; 

 Para os casos de TRM-TB positivo para Complexo Mycobacterium 

tuybecolsis e com resistência à rifampicina, encaminhar o material à 

FUNED para realização da cultura e Teste de sensibilidade aos 

fármacos pelo método automatizado; 

 Para os casos de TRM-TB positivo para complexo M. tuberculosis 

detectados como traços de amostras provenientes de pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, crianças menores de 10 anos ou casos 

suspeitos de tuberculose extrapulmonar, encaminhar o material a 

FUNED para realização da cultura e teste de sensibilidade aos 

fármacos pelo método automatizado; 

 Recomenda-se a realização da Cultura para micobacterias para 

todas as amostras com pesquisa de BAAR positiva (diagnóstico), 

amostras com pesquisa de BAAR positivas ao final do segundo mês 

de tratamento (controle e na suspeita de falência do tratamento);  
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Observações: 

a. A cultura e teste de sensibilidade aos fármacos por método 

automatizado serão realizados segundo critério estabelecidos pelo 

Oficio Circular n°7/2019/CGDR/DCCI/SVS-MS3; 

b. Os procedimentos de coleta, acondicionamento e encaminhamento de 

amostras deverão seguir as orientações definidas no Manual de coleta 

Armazenamento de Transportes de Amostras biológicas da FUNED. 

c. Todos os exames deverão ser cadastrados no sistema Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial (GAL); 

d. Todas as amostras deverão estar acompanhadas da Ficha de 

Requisição do GAL para Micobacterias – Tuberculose devidamente 

preenchida.É obrigatório o preenchimento completo do formulário. Nele 

são coletados os dados necessários para identificação do algoritmo 

correto de diagnóstico (exemplo: finalidade do exame: diagnóstico ou 

controle), o que auxilia o correto processamento da amostra no 

laboratório. Formulário anexo.  

e. Disponível no endereço eletrônico da FUNED:  

http://www.funed.mg.gov.br/fichas-formularios-manuais-e-termos-de-

coleta-de-amostras/ 

f. Toda cultura positiva deve ser encaminhada para FUNED/LACEN-MG 

para realização de identificação e teste de sensibilidade aos fármacos.  

 

3. QUANDO O TRM-TB NÃO ESTIVER DISPONÍVEL. 

 

 Quando o TRM-TB não estiver disponível, a triagem para o diagnóstico da TB 

deve ser realizada por meio da baciloscopia, ou seja, será necessária a 

coleta de duas amostras de escarro, sendo uma no momento da 

identificação do sintomático respiratório e outra na manhã do dia seguinte;  

 Será realizado pelo laboratório prestador do Município. A FUNED não 

executa baciloscopia.  

 Além disso, a cultura deverá ser realizada para todos os suspeitos, de forma 

universal, independente do resultado da baciloscopia.  

 As amostras para realização de cultura e teste de sensibilidade deverão ser 

encaminhadas para FUNED.  

 

4.  ORIENTAÇÕES PARA COLETA MATERIAL PARA TRM –TB e BAAR 

 

 TRM-TB: amostra única conforme indicado nos Fluxos (em anexo); 

 Baciloscopia de escarro:  2 amostras em dias consecutivos;  

 Cultura de urina: 3 amostras em dias consecutivos (quando suspeita de 

Tuberculose Renal) 
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A coleta deverá ser de acordo com as seguintes orientações: 

 

 Qualidade e quantidade da amostra – uma boa amostra de escarro é a 

que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse, e não a 

que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, nem 

tampouco a que contém somente saliva. Deve ser realizada a coleta em 

01 (uma) amostra para TRM-TB.  

OBS: Quando para realização da baciloscopia, coletar 02 amostras em dias 

consecutivos, sendo a primeira amostra colhida no momento da consulta e 

segunda no dia seguinte pela manhã. 
 

 Volume da amostra – o ideal é de 5ml a 10ml. Recipiente – o material deve 

ser coletado no frasco coletor universal. A identificação (nome completo 

do paciente e data da coleta) deve ser feita no corpo do pote e nunca na 

tampa, utilizando-se, para tal, impressão de etiqueta. Oriente o paciente a 

ingerir o maior volume possível de água durante a noite anterior ao dia da 

coleta. É permitida ingestão de água durante o período do jejum. 
 

 Local da coleta – as amostras devem ser coletadas em local aberto, de 

preferência ao ar livre, ou no leito de isolamento (unidades de urgência) 
 

 Frasco para coleta – o frasco de coleta (material escarro) será entregue ao 

paciente na própria UBS. Realizar a primeiracoleta no mesmo dia da 

consulta na UBS (se houver local aberto) ou no período da noite, a 

segunda(quando for solicitado baciloscopia), pela manhã no dia seguinte 

após a consulta.  
 

 Forma de acondicionamento para transporte - Embalar as amostras em 

saco plástico individual; transportar as amostras sob refrigeração entre 2 e 8 

ºC (caixa com gelo reciclável); Proteger as amostras do calor e da luz solar. 

NUNCA ACONDICIONAR FORMULÁRIOS NO MESMO RECIPIENTE QUE AS 

AMOSTRAS. 
 

 Conservação da Amostra até o envio - pode ser excepcionalmente 

conservado sob refrigeração (2 a 8 ºC) por até 7 dias;  

 

 Solicitação do Exame - a requisição de exame deverá ser realizada em 

uma única via, solicitando 1 amostra para Teste Rápido Molecular (TRM) 

mais a Ficha de Requisição do GAL para Micobacterias – Tuberculose 

devidamente preenchida disponível em www.funed.mg.gov.br/fichas-

formularios-manuais-e-termos-de-coleta-de-amostras/, quando for 

baciloscopia 02 amostras para BAAR.  

 

 

 

ORIENTAÇÕES AO PROFISSIONAL SOBRE A COLETA DE ESCARRO 

http://www.funed.mg.gov.br/fichas-formularios-manuais-e-termos-de-coleta-de-amostras/
http://www.funed.mg.gov.br/fichas-formularios-manuais-e-termos-de-coleta-de-amostras/
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Orientar o paciente a coletar três amostras em dias consecutivos da 

seguinte forma:  

a. Antes da micção, realizar a higiene da genitália externa com água e 

sabão; 

- 1º Dia: Em recipiente estéril (pode ser utilizado garrafa de água mineral) 

com capacidade de 300 a 500 mL, coletar todo o volume da primeira urina 

da manhã. Fechar o recipiente e armazenar sob refrigeração. 

- 2º Dia: em um segundo recipiente estéril (pode ser utilizado garrafa de 

água mineral) com capacidade de 300 a 500 ml, coletar todo o volume da 

primeira urina da manhã. Manter sob refrigeração. 

- 3º Dia: em terceiro recipiente estéril (pode ser utilizado garrafa de água 

mineral) com capacidade de 300 a 500 ml, coletar todo o volume da 

primeira urina da manhã. Manter sob refrigeração. 

b. O número de amostras a ser enviado é de 03 (três amostras), colhidas em 

dias consecutivos e em frascos diferentes.  

c. A amostra deve ser encaminhada o mais rapidamente possível ao 

laboratório, acondicionada sob refrigeração entre 2 e 8 ºC (caixa com gelo 

reciclável).  

d. Solicitação do Exame - a requisição de exame deverá ser realizada em 

uma única via, solicitando 3 amostras para coleta de cultura de urina para 

Tuberculose mais a Ficha de Requisição do GAL para Micobacterias – 

Tuberculose devidamente preenchida disponível em 

www.funed.mg.gov.br/fichas-formularios-manuais-e-termos-de-coleta-de-

amostras/, quando for baciloscopia 02 amostras para BAAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO DEVERÃO SER COLHIDAS AMOSTRAS DE URINA DE 24 HORAS. 

 

ORIENTAÇÕES AO PROFISSIONAL SOBRE A COLETA DE CULTURA DE URINA 

http://www.funed.mg.gov.br/fichas-formularios-manuais-e-termos-de-coleta-de-amostras/
http://www.funed.mg.gov.br/fichas-formularios-manuais-e-termos-de-coleta-de-amostras/
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 A técnica do escarro induzido, utilizando nebulizador e solução salina 

hipertônica (5 ml de NaCl 3% a 5%), pode ser usada em pacientes com 

forte suspeita de TB pulmonar que não conseguem coletar uma amostra 

adequada de material proveniente da árvore brônquica.  

 A solução de NaCl 3% é preparada da seguinte forma:  

- 5 ml de soro fisiológico 0,9% + 0,5 ml de NaCl 20%. 

 A indução do escarro deve sempre ser realizada em condições adequadas 

de biossegurança e acompanhada por profissional capacitado. Indicado 

para locais que tenha ventilação negativa e/ou filtro de alta eficiência - 

HEPA. 

 Urina, lavados (broncoalveolar, gástrico) e aspirado traqueal: podem ser 

excepcionalmente conservados sob refrigeração (2 a 8 ºC) por um prazo 

máximo de 5 dias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES AO PROFISSIONAL PARA COLETA DE ESCARRO INDUZIDO 
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AUBS deve ter pessoal capacitado para fornecer informações claras e simples ao 

paciente quanto à coleta do escarro, devendo proceder da seguinte forma: 

 Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta: higienizar as mãos 

com água e sabão antes de manipular o pote; coletar preferencialmente 

ao despertar pela manhã em jejum, lavar bem a boca com água, não 

escovar os dentes, não utilizar enxaguastes bucais, inspirar profundamente, 

prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir 

esta operação até obter três eliminações de escarro. 

 

 Aos pacientes que já estão em tratamento da TB, ingerir os medicamentos 

após a coleta de escarro;  

 

 Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico 

transparente e fechá-lo com um nó com a tampa para cima, cuidando 

para que permaneça nesta posição, necessário conservar as amostras na 

geladeira até que sejam entregues no posto de coleta. 

 

 As amostras devem ser entregues no posto de coleta mais próximo à 

residência do usuário, sem necessidade de marcação, no período de 07:00 

ás 16:00 horas. As mesmas devem ser entregues em no máximo 24horas 

após a coleta.O paciente deve transportar o pote com o escarro no saco 

plástico até a unidade de saúde ou ao laboratório, protegido da luz solar, 

idealmente, em 2 horas do momento da coleta.Na impossibilidade de levar 

o material em até duas horas, o paciente deve acondicionar o material na 

geladeira até a entrega na unidade de saúde ou laboratório, 

preferencialmente no mesmo dia da coleta. 

 

IMPORTANTE:  

a. Proteger as amostras da luz solar e acondicioná-las de forma adequada 

para que não haja risco de derramamento;  

b. Quanto mais rapidamente o espécime chegar ao laboratório, maior será a 

possibilidade de isolamento de Mycobacterium tuberculosis e outras 

micobactérias. A temperatura ambiente e o tempo favorecem a 

multiplicação de microrganismos contaminantes, dificultando isolamento 

de micobactérias.   

 

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA COLETA DE ESCARRO EM DOMICÍLIO 
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ANEXO I–ALGORÍTIMOS DE DIAGNÓSTICO E DESDOBRAMENTOS 

FIGURA 1- Algoritmo para o diagnóstico de casos novos* de tuberculose pulmonar e 

laríngea, em adultos e adolescentes, baseado no Teste Rápido Molecular para 

Tuberculose** 

 

* Casos novos em população geral, em profissionais de saúde, em população privada de liberdade, em 

população em situação de rua, em população indígena e em contatos de tuberculose resistente.  

** TRM-TB realizado no cartucho Xpert® MTB/RIF Ultra.  

1TS: Teste de sensibilidade fenotípico a fármacos em meio sólido ou líquido.  
2Referência terciária: ambulatório especializado em tratamento de tuberculose drogarresistente. 

O paciente deve chegar à referência terciária imediatamente. Nesse serviço a avaliação médica 

e a conduta adequada deverão ser tomadas em até sete dias. O resultado da cultura com TS 

deverá ser encaminhado à referência terciária.  
3Iniciar o tratamento com EB: reavaliar o tratamento após resultado da cultura com TS.  
4Continuar a investigação: investigar micobacteriose não tuberculosa (MNT) e micoses sistêmicas.  

 

Legenda: EB – esquema básico; MTB – Complexo Mycobateriumtuberculosis; TB – tuberculose; TRM-

TB – Teste Rápido Molecular para Tuberculose; TS – teste de sensibilidade fenotípico. 
 

Fonte: SAUDE. Ministério Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições 

Crônicas. OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2019/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Brasília, 31 de outubro de 2019 
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FIGURA 2- Algoritmo para o diagnóstico de casos novos de tuberculose pulmonar e 

laríngea em adultos e adolescentes que vivem com HIV, baseado no Teste Rápido 

Molecular para Tuberculose*. 

 

* TRM-TB realizado no cartucho Xpert® MTB/RIF Ultra.  

1TS: Teste de sensibilidade fenotípico a fámacos em meio sólido ou líquido.  
2Referência terciária: ambulatório especializado em tratamento de tuberculose drogarresistente. 

O paciente deve chegar à referência terciária imediatamente. Nesse serviço, a avaliação 

médica e a conduta adequada deverão ser tomadas em até sete dias. O resultado da cultura 

com TS deverá ser encaminhado à referência terciária.  
3Iniciar o tratamento com EB: reavaliar o tratamento após resultado da cultura com TS. 
4Continuar a investigação: investigar micobacteriose não tuberculosa (MNT) e micoses sistêmicas.  

 

Legenda: EB – esquema básico; MTB –complexo Mycobateriumtuberculosis; PVHIV – 

pessoa vivendo com o HIV; TB – tuberculose; TRM-TB – Teste Rápido Molecular para 

Tuberculose; TS – Teste de sensibilidade. 

 

Fonte: SAUDE. Ministério Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições 

Crônicas. OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2019/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Brasília, 31 de outubro de 2019 
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FIGURA 3- Algoritmo para avaliação da resistência nos casos de retratamento de 

tuberculose, baseado no Teste Rápido Molecular para Tuberculose*. 

 

 
* TRM-TB realizado no cartucho Xpert® MTB/RIF Ultra.  

 
1TS: Teste de sensibilidade fenotípico a fármacos em meio sólido ou líquido.  
2Baciloscopia positiva: pelo menos uma baciloscopia positiva, das duas realizadas.  
3Baciloscopia negativa: duas baciloscopias negativas.  
4Referência terciária: ambulatório especializado em tratamento de tuberculose drogarresistente. 

O paciente deve chegar à referência terciária imediatamente. Nesse serviço, a avaliação 

médica e a conduta adequada deverão ser tomadas em até sete dias. O resultado da cultura 

com TS deverá ser encaminhado à referência terciária.  
5Iniciar o tratamento com EB: reavaliar o tratamento após resultado da cultura com TS.  
6Continuar a investigação: investigar micobacteriose não tuberculosa (MNT) e micoses sistêmicas.  
7Referência secundária: ambulatório com especialista em tuberculose para casos especiais. O 

paciente deve chegar à referência imediatamente. Nesse serviço, a avaliação médica e a 

conduta adequada deverão ser tomadas em até sete dias. O resultado da cultura, a 

identificação e o TS deverão ser encaminhados ao serviço de referência.  

 

Legenda: EB – esquema básico; MTB –complexo Mycobateriumtuberculosis; TB – 

tuberculose; TRM-TB – Teste Rápido Molecular para Tuberculose; TS – Teste de 

sensibilidade. 

 

 

 
Fonte: SAUDE. Ministério Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições 

Crônicas. OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2019/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Brasília, 31 de outubro de 2019 
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FIGURA 4- Algoritmo para o diagnóstico da tuberculose, baseado na baciloscopia. 

 

1TS: Teste de sensibilidade fenotípico a fármacos em meio sólido ou líquido.  
2Baciloscopia positiva – Resultados: Número de bacilos encontrados; Positivo +; Positivo ++; e 

Positivo +++. Pelo menos uma baciloscopia positiva, das duas realizadas. Outros microrganismos 

podem ser evidenciados na baciloscopia direta e essa possibilidade deve ser considerada na 

interpretação de casos individualizados.  
3Baciloscopia negativa: duas baciloscopias negativas.  
4Referência terciária: ambulatório especializado em tratamento de tuberculose drogarresistente. 

O paciente deve chegar à referência terciária imediatamente. Nesse serviço a avaliação médica 

e a conduta adequada deverão ser tomadas em até sete dias. O resultado da cultura com TS 

deverá ser encaminhado à referência terciária.  
5Continuar a investigação: investigar micobacteriose não tuberculosa (MNT) e micoses sistêmicas. 

 

 

Fonte: SAUDE. Ministério Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições 

Crônicas. OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2019/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Brasília, 31 de outubro de 2019 

O agendamento na referência terciária será no Hospital Julia Kubitschek pelo SISREG. 
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ANEXO II - RESULTADOS PARA O TRM-TB: 

Quadro 1- Resultados do Teste Rápido Molecular para tuberculose - TRM-TB 

POPULAÇÃO RESULTADO INTERPRETAÇÃO 

Todas MTB não detectado Negativo 
PVHIV, crianças (< 10 anos) e 

pessoas com suspeita de TB 

extrapulmonar 

MTB detectado traços, 

resistência indeterminada 

Positivo para TB, resistência 

à rifampicina inconclusiva 
Inconclusivo 

População geral, profissionais 

de saúde, população privada 

de liberdade, população em 

situação de rua, população 

indígena e contatos de TB 

drogarresistente 

MTB detectado, 

resistência à rifampicina 

indeterminada 

Positivo para TB, resistência 

à rifampicina inconclusiva. 

Todas MTB detectado, 

resistência à rifampicina 

não detectada 

Positivo para TB, sem 

resistência à rifampicina 

Todas MTB detectado, 

resistência à rifampicina 

detectada 

 Positivo para TB, com 

resistência à rifampicina 

Todas Sem 

resultado/inválido/erro 
Inconclusivo 

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2019/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Brasília, 31 de outubro de 2019 

IMPORTANTE: 

a. O resultado “MTB detectado traços” deve ser considerado inconclusivo para a 

população geral, profissionais de saúde, população privada de liberdade, 

população em situação de rua, população indígena e contatos de TB resistente. 

Nessas situações deve-se continuar com a investigação, dependendo da 

avaliação clínica individualizada, podendo muitas vezes ser necessária a 

repetição do TRM-TB; 

b. Somente em PVHIV, crianças e nos casos de suspeita de TB extrapulmonar o 

resultado “MTB detectado traços” deve ser considerado positivo. A cultura e o TS 

(preferencialmente por meio líquido) devem ser realizados para a confirmação do 

diagnóstico de TB e da resistência à rifampicina e demais fármacos de primeira 

linha e segunda linha (quando necessário). Em todos os casos, a avaliação clínica 

é fundamental para definição final do diagnóstico da TB; 

c. Quando houver possibilidade de coleta de amostra em crianças menores de 10 

anos, realizar TRM-TB e cultura. Na ausência de amostra ou quando amostra 

negativa para TB, utilizar o escore clínico para diagnóstico dessa população; 

d. Nos casos de sugestão de TB extrapulmonar, quando a amostra resultar negativa 

ou na impossibilidade de coleta, na suspeita diagnóstica, manter a investigação 

mantida; e. Para o acompanhamento do tratamento da TB, deve-se utilizar a 

baciloscopia de controle, uma vez que o TRM-TB é capaz de detectar o material 

genético de bactérias inviáveis; 

e. Para confirmação da resistência à rifampicina por meio do TRM-TB, ou seja, para a 

realização do segundo teste, deve-se sempre solicitar coleta de nova amostra. 
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ANEXO III – FLUXOGRAMA DE ENVIO DE ESCARRO PARA TRM-TB E CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1- coletar a 1° amostra e armazenar sob refrigeração; 2 – HC Hospital das Clinicas; 3 – HS Laboratório Horto 

Soares; 4 – HMC Hospital Municipal de Contagem; 5 – TRM-TB Teste Rápido Molecular para Tuberculose; 6 – 

UBS Unidade Básica de Saúde; 7 – UGARRF Unidade de Gerenciamento de Amostras para Rene Rachou e 

FUNED; 8 – TB tuberculose 

 
 

 

 

 

 

 Tosse há 03 semanas ou mais  

 Suspeita clínica e/ou radiológica de TB8 pulmonar, 
independentemente do tempo de tosse  

 Acompanhamento e controle de cura em casos pulmonares com 
confirmação laboratorial  

 
 

UBS6 

Realizar avaliação médica ou de Enfermagem 

SIM NÃO 
NECESSIDADE DE 

INTERNAÇÃO? 

 

ENTRAR EM CONTATO 

COM A UPA REFERÊNCIA 

DO DISTRITO E 

ENCAMINHAR COM 

RELATÓRIO  

 

LABORATÓRIO HS3 

HS3encaminhaa amostra com a UGARRF. 

USUÁRIO 
Coletar 01 amostra1 e entrega no Posto de Coleta 

mais próximo do Domicilio 
Encaminha ao laboratório HS3 

 

UBS6 

Anotar no livro verde de sintomático respiratório e 
no prontuário do paciente.  
Solicitar 01amostra, preenche ficha de solicitação 
do GAL e orientar coleta domiciliar, anotar no livro 
de sintomático respiratório. 
 

Paciente Sintomático 
Respiratório 

 

Nota: RESULTADO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE 

Equipe solicita o resultado a epidemiologia de seu distrito. 

 

UGARRF 

Recebe amostras, realiza cadastro no GAL e 
encaminha amostras para ser processada no HC2 
TRM-TB5. 

Coletar 01 amostra de escarro, preencher a 

ficha de encaminhamento do GAL e enviar a 

amostra para UGARRF. Se necessário 

solicitar BAAR na própria unidade. Anotar 

resultado na ficha de encaminhamento 

UGARRF7: Realizar cadastro no GAL e enviar 

amostra ao Lab. Referência. 

UGARRF- Buscar resultado no GAL e 

encaminhar a epidemio de referência.  
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ANEXO IV – FLUXOGRAMA DE ENVIO DE ESCARRO PARA BAAR E CULTURA NA 

AUSÊNCIA DO TRM-TB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1- coletar a 1° amostra e armazenar sob refrigeração, entregar junto com a 2° amostra; 2 – HC 

Hospital das Clinicas; 3 – HS Laboratório Horto Soares; 4 – HMC Hospital Municipal de Contagem; 5 

– TRM-TB Teste Rápido Molecular para Tuberculose; 6 – UBS Unidade Básica de Saúde; 7 – UGARRF 

Unidade de Gerenciamento de Amostras para Rene Rachou e FUNED; 8 – TB tuberculose 

 Tosse há 03 semanas ou mais  

 Suspeita clínica e/ou radiológica de TB8 pulmonar, 
independentemente do tempo de tosse  

 Acompanhamento e controle de cura em casos pulmonares com 
confirmação laboratorial  

 
 

UBS6 

Realizar avaliação médica ou de Enfermagem 

SIM NÃO 
NECESSIDADE DE 

INTERNAÇÃO? 

 

ENTRAR EM CONTATO 

COM A UPA REFERÊNCIA 

DO DISTRITO E 

ENCAMINHAR COM 

RELATÓRIO  

 

LABORATÓRIO HS3/HMC4 

HS3 após realizar baciloscopia encaminha a amostra com o 
resultado a UGARRF7. 

USUÁRIO 
Coletar 02 amostras1 em dias consecutivos e entrega no 

Posto de Coleta mais próximo do Domicilio 
Encaminha ao laboratório HS3/HMC2 

 

 

UBS6 

Anotar no livro verde de sintomático respiratório e no 
prontuário do paciente.  
Solicitar 02  amostras, preenche ficha de solicitação do GAL 
e orientar coleta domiciliar, anotar no livro de sintomático 
respiratório. 
 

Paciente Sintomático 
Respiratório 

 

Nota: RESULTADO DE CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE 
Equipe solicita o resultado a epidemiologia de seu distrito. 

Para  
 

Coletar 01 amostra de escarro, preencher a 

ficha de encaminhamento do GAL e enviar a 

amostra para UGARRF. Se necessário 

solicitar BAAR na própria unidade. Anotar 

resultado na ficha de encaminhamento  

UGARRF7: Realizar cadastro no GAL e enviar 

amostra ao Lab. Referência. 

UGARRF- Buscar resultado no GAL e 

encaminhar a epidemio de referência.  

UGARRF realiza cadastro no GAL e envia para Laboratório de 

referência executar cultura e TS. 


