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Objetivo 

Descrever, a partir da literatura científica e nas legislações vigente, 

as atribuições do enfermeiro na execução da Prova Tuberculínica 

(PPD).

 A tuberculose pulmonar  é uma doença infecciosa, causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis, que compromete principalmente os 

pulmões, podendo, entretanto, manifestar-se clinicamente de 

inúmeras maneiras e em diversos órgãos. Atualmente, cerca de 70 

mil pessoas desenvolvem a TB ativa e mais de 40 mil morrem em 

decorrência deste agravo. A prova tuberculínica basear-se  na reação 

de hipersensibilidade do organismo frente às proteínas do bacilo da 

tuberculose desenvolvida após a inoculação intradérmica de um 

derivado protéico purificado do M. tuberculosis (PPD/tuberculina) 

(BRASIL,2014).

Introdução 

Portanto, a tuberculose continua sendo um problema de saúde pública, o 

enfermeiro desempenha um papel importante na prevenção e tratamento 

da doença. A prova tuberculínica(PPD) é a forma de exames mais usado 

para diagnóstico de infecção latente  da  tuberculose na atenção básica. O 

enfermeiro está amparado pela legislação  da categoria para realizar o 

exame e fazer a leitura, desde que esteja capacitado para o mesmo.

Conclusão

O enfermeiro é membro da equipe de saúde e exerce um papel 

fundamental na saúde coletiva (BRASIL,2011). A lei do exercício 

profissional da enfermagem (7.498/ 1986) define dentre as 

atribuições do profissional a participação na prevenção e controle 

das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 

epidemiológica. A Resolução COFEN n°195/1997 dispõe sobre a 

solicitação de exames de rotina e complementares por 

Enfermeiro, dentre estes os preconizados no Programa de 

Controle da Tuberculose. 
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Metodologia 

Trata-se de uma revisão de literatura, com abordagem 

exploratória descritiva do tipo documental. Foi realizada através 

de manuais e notas técnicas do Ministério da Saúde e legislações 

vigentes.
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A prova tuberculínica é indicada como um método auxiliar para o 

diagnóstico da tuberculose, a  tuberculínica positiva, indica somente 

infecção e não é suficiente para o fechar  diagnóstico(BRASIL,2014).  O 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) conta com uma 

rede de multiplicadores responsáveis pela capacitação de profissionais 

que atua no programa. O enfermeiro possui respaldo legal e ético 

para, quando devidamente capacitado, fazer aconselhamento 

pré-teste, realizar o teste, fazer aconselhamento pós-teste e emitir 

laudo do PPD para subsídio de diagnóstico.

Fonte: MS/PNCT, 2013


