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Sistema de Informação

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é a 

principal fonte de dados do sistema de informação epidemiológico 

nos níveis federal, estadual e municipal.

Federal

Estadual

Local

O SINAN tem por objetivo coletar, transmitir e 

disseminar dados gerados rotineiramente pelo 

Sistema de Vigilância Epidemiológica das três 

esferas de governo, através de uma rede 

informatizada. 



Fluxo da Notificação/investigação

Caso  
diagnosticado em 

Unidade de 
Saúde/US

Preenchimento da ficha de 
notificação/investigação –

coleta de dados (busca 
ativa)

Encaminhamento 
da ficha para a VE 

municipal

Entrada dos dados 
no SINAN pelo 

digitador

Caso informado ao nível estadual através 
do envio dos lotes semanais. De igual 

forma, o Estado envia o lote para o nível 
federal

Situação 1: entrada de dados no sistema

Checar 

cada campo 

da ficha, 

antes de 

digitar



Fluxo do acompanhamento do tratamento no SINAN

Digitador do SINAN 
- Impressão mensal 

do Boletim de 
Acompanhamento 

de TB e HANS

Encaminha o Boletim 
para a coordenação 

municipal do Programa 
de TB e HANS

A coordenação envia 
para a US atualizar os 

dados de 
acompanhamento do 

tratamento

A coordenação devolve o Boletim de Acompanhamento 
atualizado para o digitador do SINAN dar entrada dos dados no 

SINAN. Os dados informatizados são visualizados pela Área 
Técnica através do envio semanal do lote gerado pelo SINAN

Situação 2: entrada de dados do acompanhamento e alta do 
tratamento no sistema – Boletim de Acompanhamento de TB e HANS

Nota: Esse fluxo deve estar bem definido entre a VE e as UBS, inclusive com 
os prazos de entrega do Boletim de Acompanhamento e retorno para 

atualização das informações. 



Notificação/investigação

Ficha de notificação_investigação de TB e HANS

Instrutivo da  Ficha de notificação/investigação de TB/HANS

Boletim de Acompanhamento de TB/HANS

É fundamental o preenchimento correto de todos os 
campos da notificação, para isso foi criado um instrutivo de 

preenchimento da ficha. 

Ficha de notificação_investigação de TB.pdf
Instrutivo de Preenchimento Tuberculose_27_11_2014.pdf
ACOMP_TB.pdf




Tipos de Entrada - Sinan

Caso Novo ou Virgem de Tratamento (VT):

Pacientes que nunca se submeteram ao tratamento tuberculose, que   fizeram por até 30 dias



Retratamentos

Pessoa já tratada para tuberculose por mais de 30 dias que 

necessite de novo tratamento por:

-Recidiva (após cura)

-Reingresso após Abandono

“O paciente que retorna ao sistema após abandono deve ter 

sua doença confirmada por nova investigação diagnóstica 

por baciloscopia, devendo ser solicitada cultura, 

identificação e teste de sensibilidade, antes da reintrodução 

do tratamento anti- tuberculose básico”



Paciente encaminhado de outro serviço para seguimento 

de um tratamento

Transferência:



O SINAN avalia o êxito de tratamento

Cura 

Quando os pacientes pulmonares inicialmente positivos 

apresentarem, durante o tratamento, pelo menos duas 

baciloscopias negativas: uma na fase de acompanhamento e 

outra no final do tratamento.



Completou o tratamento:

“Será dada alta após completar o tratamento com base em 

critérios clínicos e radiológicos:

•  quando o paciente não tiver realizado o exame de 

escarro por ausência de expectoração e tiver alta com 

base em dados clínicos e exames complementares

•  nos casos de tuberculose pulmonar inicialmente 

negativos

•  nos casos de tuberculose extrapulmonares”



Abandono:

“Será dado ao doente que deixou de comparecer à unidade 

por mais de 30 dias consecutivos, após a data prevista para 

seu retorno. Nos casos de Tratamento Diretamente 

Observado (TDO), o prazo de 30 dias é contado a partir da 

última tomada da droga”

Abandono primário

1) Caso diagnosticado e que nunca tratou para TB ou

2) Caso que tratou por menos de 30 dias e tenha 

abandonado (30 dias sem medicamento)



Óbito:

“Será dado por ocasião do conhecimento da morte do 

paciente durante o tratamento. Diferenciar COM ou POR 

tuberculose ”

- Óbito por TB

- Óbito por outras causas



•DATA DE NOTIFICAÇÃO: A cada notificação uma nova data, mesmo numa   
transferência

•DATA DE DIAGNÓSTICO: Para cada tratamento uma nova data de 

diagnóstico

- No Reingresso após abandono: NOVA data de diagnóstico

- Na transferência: MESMA data de diagnóstico

•DATA DE INÍCIO DE TRATAMENTO: Para cada tratamento uma nova data de
início de tratamento

- Na transferência: MESMA data de início de tratamento

Datas - Sinan



Boletim de Acompanhamento



A INFORMAÇÃO é uma ferramenta 
necessária para a tomada de decisão em 

vigilância 

O SINAN é a principal fonte de dados da 
Vigilância Epidemiológica da TB

O digitador deve receber capacitação e 
atualização quanto ao manuseio do sistema 

e em temas específicos para  a TB e HANS 
como as rotinas de duplicidade, vinculação e 

atualização da ficha







Casos de TB com indicação de EE 

Casos de TBDR

Casos de MNT

Processo de validação

Unidades de Referênciapara 
TB

Notificação – SITETB

CRPHF / CGDR/MS

SITE-TB



Processo de validação Pendente

Validado

Solicitação e envio de 
medicamentos

às unidades de referência

Tratamento

SITE-TB



Dispensação de 
medicamentos

Rotina de acompanhamento

Exames complementares

Informações adicionais

Consulta

SITE-TB





O que contece com a informação que é 

repassada?



➢tuberculose@saude.pi.gov.br 

➢ Negligencidas.pi@gmail.com

➢comitetbhiv@gmail.com 

➢sinan@saude.pi.gov.br

E-mails

mailto:Negligencidas.pi@gmail.com


Obrigada!

EQUIPE SINAN

José Gabriel – Suporte de Sistema

Teodoro Junior – Suporte de Sistema

Cleudinar Gomes – Suporte de Sistema

Márcia Araújo – Interlocutora / Supervisora SINAN 

Contato:

(86) 3216 3603  
sinan@saude.pi.gov.com

TUBERCULOSE TEM CURA E O SUCESSO DO 

TRATAMENTO DEPENDE DE TODOS !


