
INFORME GERAL 
OBSERVATÓRIO TB 
CRPHF/ENSP/FIOCRUZ  

Agosto / 2015 

 

Observatório Tuberculose Brasil (CRPHF/ENSP/Fiocruz)  

Facebook 

Escola Nacional de Saúde Pública lança Observatório Tuberculose Brasil 

Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir para o controle da 

tuberculose, com o monitoramento das políticas públicas de saúde e promoção do 

controle social. Com esses objetivos, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca (Ensp) criou, no dia 27/2/2013, a coordenação do Observatório Tuberculose 

Brasil. Integrante da rede FIO-TB, o observatório é composto de diversas unidades 

da Fiocruz, com a proposta de articular as ações de pesquisa e serviço da Fundação 

na área. 

O Observatório TB Brasil pretende desenvolver ações em advocacy 

communication and social mobilization (ACMS) e monitorar os indicadores sociais e 

epidemiológicos relacionados à tuberculose. As ações estão de acordo com as 

Metas de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), e contam com ativa participação de movimentos sociais no que se 

refere à execução dos compromissos assumidos oficialmente pelas três esferas de 

governo. 

Leia mais no Informe Ensp. 

A) Espaços de representação formal do observatório: 

 -Conselho Nacional de Saúde, comissão Aids TB e Hepatites Virais 

- Parceria Brasileira Contra a Tuberculose – Stop TB Brasil 

- Comitê Gestor da Rede Brasileira de Comitês da Tuberculose 

- Fórum ONGs TB RJ 

- Fio TB Fiocruz 

- GT Aids e Tuberculose, Secretaria Estadual de Saúde RJ 

- Comitê Técnico Assessor do programa Nacional de Tuberculose (PNCT) 

- Global Coalition of TB Activists 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32515
https://www.facebook.com/pages/Observat%C3%B3rio-Tuberculose-Brasil/314685868663082
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32515


A) Matérias e participações de relevância em advocacy, comunicação e 

mobilização social mais recentes 

 

B) Publicações Informe ENSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatório Tuberculose Brasil (CRPHF/ ENSP/FIOCRUZ) participou dos 

debates do seminário e colaborou com a proposição aprovada pelo coletivo presente 

da criação de um GT, Grupo de Trabalho da sociedade civil para o Pós-2015, para 

acompanhar a fase final de negociação dos ODS, que tem como prazo final 

Setembro de 2015, quando a agenda final dos ODS será apresentada para 

aprovação na Assembleia Geral da ONU, e também para monitorar e garantir 

participação social no processo de implementação da agenda de desenvolvimento 

no Brasil que se inicia a partir de então. 

 

 



 

*Veja a matéria completa clicando aqui 

 

 

“É preciso ter um olhar mais ampliado e pensar nos determinantes 
sociais”, 

 

24/6/2015   

Ao conduzir a reunião de maio 

do Fórum ONGs Tuberculose 

do Rio de Janeiro, Carlos 

Basilia, coordenador do 

Observatório Tuberculose 

Brasil 

(CRPHF/ENSP/FIOCRUZ), abordou aspectos importantes na luta pelo combate à 

doença. 

Segundo Basilia, para prevenir a Tuberculose é preciso diminuir as condições 

urbanas de disseminação. Durante o debate entre os participantes do encontro 

também foram pautadas a importância da academia em dar visibilidade à doença e 

os problemas no Brasil, como o diagnóstico tardio. 

Confira a entrevista com Basilia sobre qual é a visão predominante da Tuberculose 

no meio acadêmico e também entre médicos sanitaristas e o movimento social: 

 

http://dssbr.org/site/opinioes/representantes-da-sociedade-civil-governo-e-onu-participaram-do-ii-seminario-para-discutir-os-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-ods-que-fazem-parte-da-agenda-pos-2015-da-organizacao-das-nac/


Como a academia está olhando para os determinantes sociais em relação a 

Tuberculose? 

Do ponto de vista da TB ela é muito pouco abordada ou aprofundada. De uma forma 

geral, a visão predominante é uma visão biomédica e farmacológica que concentra 

muito a atenção, o estudo, a pesquisa e a produção de conhecimento em cima desta 

abordagem que busca o foco no diagnóstico e tratamento. 

E uma outra parte complementar é a questão operacional, como é que se organiza 

o serviço, como funciona o sistema de saúde, como os serviços se organizam para 

garantir o acesso e como se dá esses acessos nos níveis das complexibilidades, na 

atenção básica, no nível primário, secundário e terciário. Mas, especificamente 

falando da determinação social, essa é uma discussão que ainda precisa ser feita e 

mais aprofundada, ampliada e melhor qualificada. 

O olhar do SUS e a diferença da prevenção e tratamento, bem como o olhar 

dos médicos sanitaristas, é diferente do olhar do 

movimento social? 

A intervenção na saúde é um aspecto, mas é preciso 

ter um olhar mais holístico e ampliado para a 

determinação social e pensar na necessidade de 

intervir na questão da urbanização, condição de 

moradia, de renda e nas próprias condições de 

qualidade de vida dessa população. O perfil 

predominante na TB hoje é de pessoas de baixo 

poder aquisitivo, nível de informação precário, que 

vivem em condições de insalubridade, em favelas, 

periferias, casas amontoadas e com pouco acesso à 

informação ou ao serviço de saúde, com coberturas 

ainda insuficientes do Programa de Saúde da Família 

e de agentes de saúde. A visão ainda é aquela que o sujeito tem que procurar a 

unidade de saúde. Ele tem que se sentir mal, tem que perceber que está 

comprometido no seu dia-a-dia de tal forma que busque uma unidade de saúde e 

acabe sendo diagnosticado, quando o ideal seria uma busca mais ativa destes 

casos, na medida que você tem territórios, regiões, veiculações de ações mapeadas 

como de alta incidência ou de epidemia concentrada da doença. O correto seria que 

houvesse uma cobertura e uma melhor qualidade na busca ativa destes casos. 

Neste aspecto dos determinantes sociais, o que é importante ser levado em 

consideração? 

O que vem à luz é a visão da questão biomédica e farmacológica, diferente do ponto 

de vista dos pacientes que trazem um histórico e um relato da vivência do fato de 

adoecer e do impacto econômico, social e humano, do estigma, discriminação e 



isolamento. Quando você ouve pacientes, familiares e os movimentos que discutem 

a TB, há sempre um apelo no sentido de olhar para além do bacilo. Então é preciso 

olhar a prevenção e entender que não tem só o ponto de vista do diagnóstico e 

tratamento ou da vacina, mas pensar a intervenção nos espaços urbanos que 

favoreçam sua disseminação, interferir na determinação social. É preciso olhar, 

também, para a necessidade de se constituir redes e grupos de apoio e solidariedade 

às pessoas. Não basta somente a oferta biomédica do tratamento e diagnóstico, é 

preciso ter um olhar maior, não apenas para o SUS. É preciso articular a saúde com 

a assistência. Estudos da própria Organização Mundial de Saúde assumem que 

existe um impacto econômico da doença. Além do impacto na saúde, social e 

humano, temos que abordar o ponto de vista de integrar políticas e programas e se 

ter uma visão mais integral. 

Fonte: http://www.cedaps.org.br/?p=10781 

 
 

 

Convite Duque de Caxias, Audiência Pública para Instalação da Frente 
Parlamentar Municipal de Aids e Tuberculose 

Acontece nesta sexta-feira, dia 10 de julho, no Município de Duque de Caxias/ RJ, 
sob a presidência do Vereador Moa (PT); a Audiência Pública para Instalação da 
Frente Parlamentar Municipal de Aids e Tuberculose, fruto da mobilização e 
articulação do Movimento Social local. 

A Cerimônia, que contará com a presença de Parlamentares e Lideranças locais, 
terá também a participação de representantes do Fórum Estadual de ONGs na Luta 
Contra a Tuberculose/RJ e do Fórum Estadual de ONG/Aids/RJ. 

Horário às 15 hs, na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, localizada na Rua 
Paulo Lins, 41 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias/RJ. 

06 de agosto  
Dia Estadual de Luta Contra a Tuberculose 

Parceiros: Fórum ONGs Tuberculose RJ, Fórum ONGs Aids RJ e Observatório 
Tuberculose Brasil 

 

http://www.cedaps.org.br/?p=10781
https://www.facebook.com/eduardaorj/photos/a.1409711139250306.1073741826.1409393532615400/1640928529461898/?type=1
https://www.facebook.com/eduardaorj/photos/a.1409711139250306.1073741826.1409393532615400/1640928529461898/?type=1


Rio, criada a Frente Parlamentar Municipal de Tuberculose 

A capital do estado, localizada na região 
metropolitana I, concentra 50% dos 
casos registrados, com incidência, em 
2011, de 89,0/100.000 habitantes e 
ocupa a 6ª posição entre as capitais do 
país. 

A iniciativa foi do vereador Eduardão 
(PSDC), atentendo a uma solicitação do 
Fórum Estadual ONGs TB RJ, apoio 
Observatório Tuberculose Brasil 

 

 

 

 

5 more weeks to comment: Global Plan to Stop TB 2016-

2020 virtual consultation 

 

The online consultation into the public draft of the Global Plan 

to Stop TB 2016-2020 will run through 10 August 2015. 

3 July 2015- Geneva, Switzerland - The virtual consultation into 

the public draft of the Global Plan to Stop TB 2016-2020 is now 

entering its second month. The consultation process is open to 

everyone to share information, ideas and experiences, and will 

run through 10 August 2015.  

 

Participants are very much encouraged to continue to provide 

comments -- based on the top line questions asked -- on the 

introduction and the seven main chapters that make up the 

Global Plan.  

 

The development of the Global Plan seeks to be as inclusive as 

possible and the online consultation aims to reflect a diverse 

range of input in the Plan update, including the voices of people 

and professional groups and TB constituencies who may not 

have been reached previously.  

 

http://stoptb.us3.list-manage2.com/track/click?u=85207b84f0f2d8ddc9bd878de&id=7541a5584e&e=69a4bdfb89
http://stoptb.us3.list-manage2.com/track/click?u=85207b84f0f2d8ddc9bd878de&id=7541a5584e&e=69a4bdfb89
http://stoptb.us3.list-manage2.com/track/click?u=85207b84f0f2d8ddc9bd878de&id=32800d39bd&e=69a4bdfb89


 

 

 

 

 

 

 

 

The Global Plan will launch at the end of the year in Cape 

Town, South Africa during the 46th Union World Conference on 

Lung Health.   



Registration for the 46th World Conference on Lung Health now 

open 

 

View this email in your browser  

 

 

7 July 2015 

Registration is now open 

Registration is now open for the 46th Union World Conference on 
Lung Health in Cape Town. Register early and save money with 
the early-bird discounted rates, available until 1 September.   
 
Register now or get further information on our website.  

Visit our new website 

We are proud to announce the launch of our new website for Cape 
Town. You will find news and updates on the World Conference, 
as well as information about the scientific programme, the 
conference venue, travel arrangements, registration and more.  

Abstract notifications 

A record 2200 abstracts were submitted to the World Conference. 
Accepted abstracts have been allocated to either an oral abstract, 
e-poster discussion, or a poster discussion session. Notifications 
have been sent to all abstract authors regarding the status of their 
abstracts. If you submitted an abstract for consideration and have 
not yet heard from us, please contact scientific@theunion.org by 
10 July 2015. 

 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=03308424ce&e=bbd1329705
http://theunion.us9.list-manage.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=a1d11bec40&e=bbd1329705
http://theunion.us9.list-manage2.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=e22c7de546&e=bbd1329705
mailto:scientific@theunion.org?subject=Abstract%20notification
http://theunion.us9.list-manage.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=7d879c2ca1&e=bbd1329705
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Los Derechos Humanos y del lenguaje apropiado, comparto un anuncio de 

webinar interesante con el tema que nos ocupa. Espero que a estos si los 

escuche el status quo de TB.  

 

https://www.eventbrite.com/e/changing-the-conversation-human-rights-the-power-

of-words-in-tuberculosis-care-registration-17512470270 

 

 

 

Latest news from the WHO Global TB Programme  

tel:%2B33%201%2044%2032%2003%2060
tel:%2B33%201%2044%2032%2003%2060
tel:%2B33%201%2043%2029%2090%2087
mailto:registration@theunion.org
http://theunion.us9.list-manage.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=b1544ec6cc&e=bbd1329705
http://theunion.us9.list-manage2.com/unsubscribe?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=2bdd06b637&e=bbd1329705&c=03308424ce
http://theunion.us9.list-manage.com/profile?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=2bdd06b637&e=bbd1329705
https://www.eventbrite.com/e/changing-the-conversation-human-rights-the-power-of-words-in-tuberculosis-care-registration-17512470270
https://www.eventbrite.com/e/changing-the-conversation-human-rights-the-power-of-words-in-tuberculosis-care-registration-17512470270
https://www.eventbrite.com/e/changing-the-conversation-human-rights-the-power-of-words-in-tuberculosis-care-registration-17512470270
https://www.eventbrite.com/e/changing-the-conversation-human-rights-the-power-of-words-in-tuberculosis-care-registration-17512470270
http://theunion.us9.list-manage2.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=5a564465e8&e=bbd1329705
http://theunion.us9.list-manage.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=3033063f3d&e=bbd1329705
http://theunion.us9.list-manage1.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=7ecda8efb0&e=bbd1329705
http://theunion.us9.list-manage1.com/track/click?u=6bdc29f3fb65cf617f7e060fa&id=c329442e19&e=bbd1329705
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Target product profiles 
for digital health for TB 

care and control : 
survey 

  
 

6 July 2015 

   

Following the technical consultation on 

the role of e/mHealth in tuberculosis and 

tobacco control, organised jointly by WHO 

and the European Respiratory Society in 

Geneva (25-26 February 2015), 

participants identified digital health 

concepts considered to be well placed to 

address TB programme priorities, which 

are feasible with the information 

technology capacity that is already 

available or envisaged in the near future. 

  

The WHO Global Task Force on digital 

health for TB is holding an online poll as a 

 

 

 

 

World Health 

Organization  

Global TB Programme 

20, Avenue Appia, CH-

1211, Geneva, 

Switzerland 

Tel: (+41) 22 791 

4695 Email: 

gtbprogramme@who.int  

For more information 

please go 

to www.who.int/tb  

 

   

http://us8.campaign-archive1.com/?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=c4f24b7949&e=0453d49534
http://us8.campaign-archive1.com/?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=c4f24b7949&e=0453d49534
mailto:gtbprogramme@who.int
http://who.us8.list-manage2.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=e00d7e5625&e=0453d49534


 

final round of discussion on the nine target 

product profiles prioritised by the meeting 

participants.  This will help the task force 

promote a strategic agenda for digital 

health in the End TB Strategy. 

  

If you wish to participate in the survey, 

please click here, read the background 

document carefully, and then answer the 

questions. 

  

Replies must reach us by 15 July 2015. 

  

For background information on digital 

health in TB care and control, visit our web 

page.  

  

Thanking you in advance. 
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http://who.us8.list-manage1.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=bb18061d5c&e=0453d49534
http://who.us8.list-manage1.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=2afdddaaa7&e=0453d49534
http://who.us8.list-manage1.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=2afdddaaa7&e=0453d49534
http://who.us8.list-manage1.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=c31ce8bfa8&e=0453d49534
http://who.us8.list-manage.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=cec070e85a&e=0453d49534
http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=c4f24b7949&e=0453d49534
http://who.us8.list-manage2.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=b8b9d6fc1a&e=0453d49534
http://who.us8.list-manage.com/track/click?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=efb73653a9&e=0453d49534
http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=f093a7c38a3780cd9504f8d9d&id=c4f24b7949&e=0453d49534


 

Stop TB Partnership Announcement 

2 July 2015  
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The Buenos Aires Partnership Forum will be held 3-4 September. We encourage 

colleagues working for and with people affected by TB and TB/HIV to apply.   

  

 

 

 

 

 

 

Be part of it: Nominations of 

people from TB and TB/HIV civil 

society and community organizations 

needed for Buenos Aires Global Fund 

Partnership Forum -- 3 & 4 September 

2015 

 

 

2 July 2015- Geneva, Switzerland - The 2015 Partnership Forum 

provides a unique opportunity for the Global Fund to Fight AIDS, 

  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=85207b84f0f2d8ddc9bd878de&id=844b06950b&e=69a4bdfb89
http://us3.campaign-archive2.com/?u=85207b84f0f2d8ddc9bd878de&id=844b06950b&e=69a4bdfb89


 

Tuberculosis & Malaria to reach out to a wide range of 

stakeholders for consultation and inputs as it develops its 2017-

2021 Strategy. The theme of the 2015 Partnership Forum is 

Shaping our future: Collaborating for a Healthier World.  

 

The Buenos Aires Partnership Forum will be held 3-4 

September. This call is for nominations from local, regional and 

international civil society and community organizations and 

networks from countries in Latin America and the Caribbean and 

Eastern Europe and Central Asia. We encourage colleagues 

working for and with people affected by TB and TB/HIV to apply.  

 

Other participant groups are asked to reach out to your internal 

Global Fund focal points for further information or contact via the 

email address below. Nominations should be submitted using 

the Partnership Forum Nomination form and submitted online. 

Further questions may be addressed via email to: 

partnershipforum@theglobalfund.org  

 

Nomination forms are available in Spanish, French and Russian 

and may be required using the above email address.  

 

Please submit nominations by close of business on 15 July 2015. 

If you have any questions about the nomination process, please 

contact the Strategy Development and Partnership Forum 

Coordination team at partnershipforum@theglobalfund.org  

   

 

 

 

  

 

  

 

http://stoptb.us3.list-manage.com/track/click?u=85207b84f0f2d8ddc9bd878de&id=524e1a8f56&e=69a4bdfb89
mailto:partnershipforum@theglobalfund.org?subject=Call%20for%20nominations%20for%20the%20Buenos%20Aires%20Global%20Fund%20Partnership%20Forum
mailto:partnershipforum@theglobalfund.org?subject=Call%20for%20nominations%20for%20the%20Buenos%20Aires%20Global%20Fund%20Partnership%20Forum


 

Treatment Action Group é uma organização não governamental internacional 
focada em acelerar a pesquisa para o tratamento da aids e TB 

Em 2002, a TAG começou a aumentar a consciência do impacto que a tuberculose 
(TB) estava tendo sobre as pessoas com HIV no mundo em desenvolvimento. Em 
2007, a organização recebeu uma doação de 4,7 milhões dólares da Fundação Bill 
& Melinda Gates para estimulará o aumento de advocacy internacional em 
pesquisa e tratamento da TB / HIV. 

http://www.treatmentactiongroup.org/tb 

http://www.treatmentactiongroup.org/tb
http://www.treatmentactiongroup.org/tb


 
 
TB/HIV Project News | Treatment Action Group 
2014 Report on Tuberculosis Research Funding Trends, 2005–2013. 2nd Edition 
October 22, 2014 – Reader beware: funding data presented in this report may be 
less encouraging than they appear. A quick... 
treatmentactiongroup.org 

 
 

 

  
 

 http://gctacommunity.org/ 

http://www.treatmentactiongroup.org/tb
http://www.treatmentactiongroup.org/tb
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.treatmentactiongroup.org%2Ftb&h=IAQGUjZlc&s=1
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose
http://gctacommunity.org/
http://www.treatmentactiongroup.org/tb


 

http://www.tbonline.info/posts/2015/7/4/be-part-it-nominations-people-tb-and-tbhiv-

civil-s/ 

http://www.tbonline.info/posts/2015/7/4/be-part-it-nominations-people-tb-and-tbhiv-civil-s/
http://www.tbonline.info/posts/2015/7/4/be-part-it-nominations-people-tb-and-tbhiv-civil-s/


 

https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/posts/655472584584407:0 

 

https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/posts/655472584584407:0


ONGs pedem maior atenção e prioridade no enfrentamento da Tuberculose e 
do HIV/Aids  

Na quarta-feira 13 de 
maio, representantes do 
movimento de luta 
contra a tuberculose e 
aids se reuniram com o 
Secretário Estadual de 
Saúde Felipe Peixoto, 
para discutirem a 
situação epidemiológica 
desses dois agravos, as 
dificuldades de acesso 
ao diagnóstico e 
tratamento e a situação 

crítica do Hospital Santa Maria, referência para internação de casos graves de 
tuberculose. Leia: http://oglobo.globo.com/…/hospital-para-pacientes-com-tuber… 

A reunião com Felipe Peixoto, articulada pelo Fórum ONGs TB RJ; Grupo Pela 
Vidda/Niterói e Observatório Tuberculose Brasil, teve como objetivo de garantir o 
apoio do secretário no enfrentamento da tuberculose e da aids no estado. O 
encontro também reforçou a pactuação feita entre o governo estadual, os governos 
municipais, conselhos de saúde e a sociedade civil, que assumiram o compromisso 
da execução do Plano Estratégico de Tuberculose e Aids do estado, cujas 
diretrizes foram aprovadas na CIB- Comissão Intergestores Bipartite de maio de 
2013. 

Conheça as diretrizes e os pactos assumidos no Plano, clique no link: 
http://www.saude.rj.gov.br/…/18537-secretaria-de-estado-de-… 

Entre os temas debatidos na reunião estiveram: a situação epidemiológica da 
tuberculose e da aids no estado do Rio de Janeiro; apoio político a causa 
TB/HIV/Aids no estado; Plano de Comunicação TB/Aids; gestão e cronograma de 
funcionamento dos hospitais Santa Maria e Ari Parreiras; saúde prisional; 
mecanismos de monitoramento e avaliação das metas/indicadores do plano 
pactuado pela SES/RJ com os 32 municípios; e o fortalecimento da gerência do 
Programa Estadual de Combate à Tuberculose (PCT/SES/RJ).  

A ENSP/Fiocruz, por intermédio do Centro de Referência Professor Hélio Fraga 
(CRPHF), fará o monitoramento externo desse Plano. Leia: 
http://www.agencia.fiocruz.br/funda%C3%A7%C3%A3o-monitora-p… 

Ao final do encontro, o secretário Felipe Peixoto empenhou seu apoio pessoal e de 
todo o staff da SES no andamento dos processos políticos, técnicos e financeiros 
envolvidos na pactuação e garantiu prioridade no enfrentamento das duas 
patologias no estado. 

Estiveram presentes à reunião: Felipe Peixoto, Secretário Estadual de Saúde 
(SES/RJ); Carlos Basilia, Observatório Tuberculose Brasil e Parceria Brasileira 
Contra a Tuberculose; Inácio Inacio Queiroz, Fórum ONGs TB RJ e Grupo Pela 
Vidda Niterói; Otavio Porto, CRPHF/ENSP/Fiocruz; Alexandre Chieppe, 

http://oglobo.globo.com/rio/hospital-para-pacientes-com-tuberculose-tem-fachada-em-bom-estado-fundos-em-ruinas-16058950
http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-noticias/18537-secretaria-de-estado-de-saude-lanca-plano-de-acao-contra-tuberculose-e-aids.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agencia.fiocruz.br%2Ffunda%25C3%25A7%25C3%25A3o-monitora-plano-de-tuberculose-e-aids-no-rio&h=OAQF53FbV&enc=AZOdPlj0UuwUMq7AT7SOnfZzfLoi3LR9Pw5IvQBeeHpkNezRFPMPrD66bc8pPoiAQypuQJ1lFnEm5tYtDxt_W5GCQ-S7yCdwjF34nlCckVIq2emCKdWGlGKSSDTMQXefgGzZtuVftXl8ueci8JU1lmK2-D_GLRYVSl27dyZ_21itFs3yeGn_fcem93PNsDVzYE6cq_qe_AGv-vJ6v3_aITTf&s=1
https://www.facebook.com/felipepeixotopdt
https://www.facebook.com/carlos.basilia
https://www.facebook.com/inacio.queiroz
https://www.facebook.com/gpvnit
https://www.facebook.com/gpvnit
https://www.facebook.com/otavio.porto.12
https://www.facebook.com/alexandre.chieppe
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/648581031940229/?type=1


Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental SES/RJ; Hellen H 
Miyamoto, Subsecretária de Vigilância em Saúde; Rachel Rivello e Mônica 
Almeida, Subsecretaria de Atenção à Saúde, SAS/RJ. 

 
 
 
 

 

Reunião do CTA TB (PNCT/SVS/MS) 

Pauta da reunião do Comitê Técnico 
Assessor, que será realizada no dia 26 de 
maio de 2015, em Brasília. O CTA tem por 
finalidade reunir especialistas e 
representantes de sociedades científicas, da 
sociedade civil e dos gestores do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para assessorar a 
SVS na formulação, monitoramento e 
avaliação das políticas do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT).  

Está confirmada a presença na reunião do novo secretário da SVS, Dr. Antônio 
Nardi http://blogs.odiario.com/…/nardi-deixa-a-prefeitura-e-assu…/ 

Precisamos mudar o paradigma da abordagem exclusivamente biomédica, 
farmacológica e epidemiológica e incluir na pauta as questões de advocacy, 
comunicação e mobilização social (ACMS) e os determinantes sociais, a nova 
estratégia End TB/OMS coloca esse reconhecimento e importância. Portanto, na 
qualidade de representante da Parceria Brasileira Contra a Tuberculose e 
Observatório TB, pedimos a inclusão de alguns pontos* na pauta que dizem 
respeito a agenda política TB, e questões colocadas, preocupações do controle 
social, pela sociedade civil militante em TB. 

*1- Problemas na produção e distribuição da vacina BCG (se possível com a 
presença de um representante da FAP) 
2- Agenda da Parceria Brasileira contra a Tuberculose (Stop TB Brasil) 
3- Informe sobre as agendas de pesquisas em TB, Fio TB/ Fiocruz e Rede TB 
4- Cortes e ajustes orçamentários, onde, valor e o impacto nas estratégias do 
PNCT. 
5- Situação atual da reinstalação da Frente Parlamentar Nacional de TB no 
Congresso. 
5-Andamento do acordo TB na agenda dos BRICS. 

Também será discutida a nova estratégia Fim da Tuberculose (End TB Strategy) 
http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/ 

Reunião do CTA-TB 
Dia: 26 de maio de 2015 

https://www.facebook.com/hellen.h.miyamoto
https://www.facebook.com/hellen.h.miyamoto
https://www.facebook.com/rachel.rivello
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/648581031940229/?type=1
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/648581031940229/?type=1
http://blogs.odiario.com/saude/2015/04/30/nardi-deixa-a-prefeitura-e-assume-secretaria-de-vigilancia-em-saude-nacional/
http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/651648144966851/?type=1


Hora: 10h às 17h 
Local: Unidade da Fiocruz Brasília 

Agenda: 
10h – 13h Informes: 
• TB Reach, projeto de detecção da TB em presídios brasileiros 
• Medicamentos de 2ª linha 
• PPD e BCG 
• Plano Global e Plano Regional 
• Novas drogas e regimes terapêuticos 
• VI Encontro Nacional de Tuberculose  
• Novo Manual de Recomendações 
13h – 14h intervalo para almoço 
14h às 17h Pauta 

•Estratégia Fim da Tuberculose (End TB Strategy) – a discussão será dividida em 
seus três componentes (pilares) 

  
 

Observatório da ENSP participa de sessão do Congresso Nacional em alusão 
ao Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose 

 Nesta segunda-
feira, 23, o 
Congresso 
Nacional realizou 
Sessão Solene em 
Alusão ao Dia 
Mundial de Luta 
Contra a 
Tuberculose.  

Com auditório 
cheio, o evento foi 
conduzido pela 
deputada Erika 
Kokay, membro da 
Frente 

Parlamentar contra a Tuberculose e também presidente da Frente Parlamentar da 
Aids, e contou com a participação do Ministro da Saúde, Arthur Chioro, 
parlamentares, profissionais de saúde, gestores, representantes da sociedade civil 
e da Academia e parceiros intersetoriais. 

Além do ministro e da deputada, compuseram a mesa da solenidade: o secretário 
executivo da Parceria Brasileira de luta contra a Tuberculose, Carlos Basília; o 
presidente da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Joaquin Molina; e a 
subsecretária de saúde do município do Rio de Janeiro, Betina Durovni. 

Na abertura da sessão, a deputada leu comunicado conjunto de dois parlamentares 
da Frente Global de Tuberculose, o presidente da frente parlamentar de 

https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/651648144966851/?type=1
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/651648144966851/?type=1
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/651648144966851/?type=1
https://www.facebook.com/ObservatorioTuberculose/photos/a.319643204834015.1073741828.314685868663082/624217394376593/?type=1


tuberculose do Reino Unido, Nick Herbert e o presidente da Frente Parlamentar de 
luta contra a tuberculose no Brasil, o deputado Antônio Brito – que não pode estar 
presente na solenidade em razão de agenda junto ao governador do seu estado. 

Na carta, os parlamentares alertam para esta doença que ainda é um problema de 
saúde global, ceifando a vida de milhões de pessoas todos os anos. Dentro deste 
contexto, explicitam que a tuberculose não é um problema a ser resolvido apenas 
pelo setor saúde e destacam que o papel do congresso pode ser crucial. 

Após a leitura da carta, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, divulgou os dados mais 
recentes sobre a tuberculose no país, bem como as principais ações do Ministério 
da Saúde que tem contribuído para que os índices da doença permanecessem em 
queda - como é o caso da oferta gratuita dos medicamentos e da descentralização 
do tratamento para a Atenção Básica. 

Em 2014, a incidência de tuberculose no Brasil foi de 33,5 casos por 100 mil 
habitantes, contra 43,4/100 mil em 2004. A taxa de mortalidade de 2013 foi de 2,3 
óbitos por 100 mil habitantes, abaixo dos 2,9 óbitos por 100 mil habitantes 
registrados em 2003. Ou seja, nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 22,8% a 
incidência de casos novos de tuberculose e em 20,7% a taxa de mortalidade. 
Mesmo com a redução, o Brasil ainda se mantém no 16º lugar no ranking de 
países com maiores índices de tuberculose, doença que atinge principalmente 
populações com menor acesso aos serviços de saúde como a população indígena, 
presidiários e moradores de rua. A tuberculose também é ainda a primeira causa 
de morte entre as doenças infecciosas em pacientes portadores de HIV. Os 
Estados de Amazonas e Rio lideram os casos. 
Além de priorizar estas populações, o ministro destacou os determinantes sociais 
da tuberculose: 

“O sucesso da resposta do país e os desafios que ainda precisamos enfrentar só 
terão êxito se tivermos a capacidade de constituir uma ampla aliança em torno de 
ações concretas de vários setores, não apenas os gestores e trabalhadores da 
saúde, mas também de atores de outras áreas da sociedade que se associam no 
enfrentamento da tuberculose”, avaliou o ministro. 

Ao falar dos esforços internacionais para erradicar a tuberculose, o ministro 
reafirmou o compromisso do Brasil, juntamente com os países-membros do Brics 
(Rússia, Índia, China e África do Sul), de oferecer, gratuitamente, remédios para o 
tratamento da tuberculose em países de baixa renda. “Queremos avançar, não só 
na cobertura e tratamento, mas também no acesso aos medicamentos. Agora, em 
abril, teremos uma reunião para tratar disso”, acrescentou Chioro. 
Hoje, 80% dos casos de tuberculose estão concentrados em 22 países, incluindo o 
Brasil. Até 2025, a meta é reduzir em 50% a incidência de novos casos e em até 
75% a taxa de mortes em decorrência da doença, segundo acordo firmado com a 
Organização Mundial de Saúde.  
Veja apresentação:http://portalsaude.saude.gov.br/…/2015/marco/23/final-tb.pdf 

“A estratégia de eliminação da tuberculose pós-2015, que o Brasil lidera junto à 
OMS, é a visão de que podemos viver em um mundo livre de tuberculose, com o 
objetivo de eliminar epidemia global da doença. Para isso, os países precisam 
avançar conjuntamente e estabelecer metas progressivas que possam fazer com 
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que se chegue a essa marca tão desejada”, informou o ministro da Saúde, Arthur 
Chioro. 

A Parceria Brasileira contra a Tuberculose (Stop TB Brasil) 

O secretário-executivo da parceria brasileira contra a tuberculose, Carlos Basilia, 
em sua fala (ouça o áudio) lembrou que o número de casos de tuberculose no país 
têm diminuído, e reconheceu os esforços do governo nesse sentido, mas afirmou 
que o alto número de casos ainda causam preocupação, especialmente entre a 
população carcerária, população em situação de rua, população indígena, 
comunidades empobrecidas e entre os portadores de HIV, que estão mais 
vulneráveis à doença. 

O temor de Basilia é que a crise econômica vivida pelo país resulte em cortes no 
orçamento de programas e estratégias de combate à doença. Outra preocupação 
atualmente é a redução da disponibilidade da vacina contra tuberculose em postos 
de saúde, identificada no último mês devido a problemas de abastecimento. De 
acordo com o Ministério, a situação deverá ser regularizada até o início de abril. 

“Nos preocupa também que o ajuste fiscal e os cortes orçamentários que hora 
passa o país venha impactar também na transmissão de recursos para trabalhos 
de organizações não-governamentais; e que a crise econômica se agrave a ponto 
de impactar negativamente nos programas sociais e no enfrentamento da 
tuberculose no país, já que o Brasil protagonizou internacionalmente a inclusão 
componente de proteção social para as pessoas com tuberculose na nova 
estratégia global da OMS End TB Strategy pós 2015. Disse Basília 
Finalizando sua fala o secretário da Parceria leu a Carta aberta a população alusiva 
ao Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, que também foi entregue em mãos 
ao Ministro Arthur Chioro. 

Fontes: 

Vídeo https://youtu.be/bzOmtNjgjXA 
http://radioagencianacional.ebc.com.br/…/brics-concentram-m… 
http://blogdatuberculose.blogspot.com.br/…/nesta-segunda-fe… 
Mais fotos: http://portalsaude.saude.gov.br/…/cidadao/principal/galeria… 
http://fotospublicas.com/dia-mundial-de-combate-a-tubercul…/ 
 
 

Rádio ONU Dia Mundial da Tuberculose - 24 de 
março 

- Entrevista com Carlos Basília, Coordenador do 
Observatório Tuberculose Brasil 
*Clique na matéria e acima a direita para ouvir o áudio com 
a entrevista 
http://www.unmultimedia.org/…/entrevista-dia-mundial-da-
t…/… 
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Entrevista: Dia Mundial da Turberculose | Rádio das Nações Unidas 
De Brasília, em entrevista à Rádio ONU, o coordenador do Observatório 
Tuberculose Brasil, Carlos Basilia, o... 
unmultimedia.org 
 
 
 
 Ativistas pactuam agenda estratégica com a Frente Parlamentar de luta contra a 
Tuberculose no Congresso Nacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Por se tratar de uma nova legislatura, o primeiro passo é reconduzir a Frente 
Parlamentar. Para isso, é preciso sensibilizar o Congresso e coletar, no mínimo, 
193 assinaturas de parlamentares.  

Na legislatura anterior, a frente contou com a adesão de 203 parlamentares, entre 
deputados e senadores, sendo, portanto, uma frente mista. 

Os ativistas foram recebidos pelo presidente da Frente, o deputado Antônio Brito 
(PTB-BA), na Comissão de Seguridade Social e Família do Congresso Nacional. 
“Considerando a viabilidade administrativa neste ano de recessão, a contrapartida 
é manter, no mínimo, aquilo que já foi conquistado”, ressaltou o deputado. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unmultimedia.org%2Fradio%2Fportuguese%2F2015%2F03%2Fentrevista-dia-mundial-da-turberculose%2F%23.VRIIN9LF8nQ&h=FAQGHA0Qd&s=1
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Carlos Basilia, Secretário Executivo da Parceria Brasileira contra a Tuberculose 
(Stop TB Brasil) e do Observatório Tuberculose Brasil (Fiocruz/ENSP), foi o porta-
voz inicial do grupo, Basilia manifestou a preocupação com as consequências da 
crise política e que o arrocho na economia possa comprometer a execução dos 
compromissos assumidos pelo governo internacionalmente com os BRICS, na 
implementação da nova estratégia Global TB pós 2015 “End TB Strategy” - no 
componente Proteção Social - e internamente no financiamento das ações 
realizadas pelas organizações não governamentais em informação, educação e 
comunicação, atividades fundamentais na busca ativas dos casos, na promoção de 
estratégias para maior adesão pelos pacientes ao tratamento, no combate ao 
estigma e preconceito e no controle social da TB no SUS. 

A ativista Márcia Leão, da Federação de Bandeirantes do Brasil (FBB), concordou 
e reiterou a importância de se utilizar o relatório da Subcomissão de Doenças 
relacionadas à pobreza nas ações desta próxima legislatura. “Estamos 
preocupados com a guetificação da doença. Não dá para adotar um discurso 
biomédico, de diagnóstico e tratamento, sem falar na organização dos fluxos na 
rede do SUS e SUAS”.  

Virgínia Perrucho, da Rede Brasileira de Comitês de Tuberculose, emendou “No 
meu estado, a situação é caótica. Não há cobertura suficiente, as unidades estão 
sucateadas, sem falar da alta rotatividade de servidores. Precisamos fortalecer a 
rede, ampliar a intersetorialidade e a discussão para proteção social daqueles 
acometidos pela tuberculose”. 

Na última legislatura, a frente parlamentar emplacou emenda a LDO que facilitou o 
acesso das organizações de sociedade civil aos recursos públicos; realizou 
atividade de sensibilização para a coinfecção TB-HIV, instalou uma Subcomissão 
de doenças relacionadas à pobreza que culminou em relatório com recomendações 
importantes para maior controle da doença no país; e assinou a Declaração de 
Barcelona, que institui a Frente Parlamentar Global de Enfrentamento à 
tuberculose. 

Após a reunião, os ativistas iniciaram a sensibilização e a coleta de assinaturas, 
visitando gabinetes de diversos partidos.  



Além da recondução da Frente, no dia 23 de março será realizada sessão solene 
na Câmara dos deputados em alusão ao Dia Mundial de luta contra a tuberculose. 
O objetivo é apresentar os avanços obtidos por meio desta parceria entre 
legislativo e executivo, e também sensibilizar novos parlamentares para a causa. 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/36856 

 
 

Tuberculose: declaração de Barcelona reafirma luta contra doença 
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Tuberculose: 'é preciso pensar nos determinantes sociais' 

Matéria publicada em 24/06/2015 

O coordenador do Observatório Tuberculose Brasil (CRPHF/ENSP/Fiocruz), Carlos Basilia, 

conduziu, em maio, reunião do Fórum ONGs Tuberculose do Rio de Janeiro, na qual abordou... 

ONGs pedem maior atenção e prioridade no enfrentamento da Tuberculose e do 
HIV/Aids 

Matéria publicada em 21/05/2015 

No dia 13 de maio, representantes do movimento de luta contra a tuberculose e 
aids se reuniram com o Secretário Estadual de Saúde Felipe Peixoto, para 
discutirem a... 

Editorial alerta para os números da tuberculose no país 

Matéria publicada em 09/04/2015 

O editorial desta quinta-feira (9/4) do Estado de S. Paulo alertou para o elevado 
número de casos de tuberculose registrados no Brasil. De acordo com a 
pulicação,... 

Ativistas de TB e Aids se reúnem com o Secretário Estadual de Saúde do RJ 

Matéria publicada em 10/09/2014 

A reunião com o Secretário de Estado de Saúde, Marcos Musafir, articulada pelos 
Fóruns ONGs TB RJ, Fórum ONGs Aids RJ e Observatório Tuberculose... 

Coordenador do Observatório Tuberculose Brasil da ENSP é novo secretário da 
Stop TB Brasil 

Matéria publicada em 03/12/2014 

Nos dias 27 e 28 de novembro, na sede da Fiocruz Brasília, o coletivo da Parceria 
Brasileira contra a Tuberculose (Stop TB Brasil) se reuniu em uma assembleia 
comemorativa aos 10 anos da sua... 

Tuberculose: declaração de Barcelona reafirma luta contra doença 

Matéria publicada em 03/11/2014 

Parlamentares e líderes políticos de cinco continentes assinaram a Declaração de 
Barcelona de Tuberculose, que se compromete a trabalhar para uma ação... 

Seminário Estadual de Tuberculose 

Evento de 06/08/2014 a 06/08/2014 

Falta de medicamentos contra TB afeta cidades 

Matéria publicada em 09/07/2014 
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Da mesma forma como ocorreu no Rio de Janeiro, agora é a vez de São Paulo 
sofrer com a falta de remédios contra tuberculose que só são distribuídos pela... 

Observatório critica baixa preocupação com TB na Copa 

Matéria publicada em 11/06/2014 

O Observatório Tuberculose Brasil (OTB/ENSP) está em alerta com a falta de 
preocupação, por parte do Ministério da Saúde, quanto à gravidade da... 

Pacientes em tratamento de TB não encontram remédios no Rio de Janeiro 

Matéria publicada em 19/05/2014 

Os pacientes que estão em tratamento contra tuberculose no Rio de Janeiro não 
vêm encontrando os medicamentos, fornecidos pela rede pública de saúde, há... 

Observatório TB/ENSP auxilia relatório sobre doenças da pobreza 

Matéria publicada em 10/04/2014 

A Subcomissão de Seguridade Social e Família (CSSF), presidida pela Deputada 
Federal Benedita da Silva e criada para análise e diagnóstico das Políticas... 

Governo começa a oferecer teste rápido para tuberculose 

Matéria publicada em 27/03/2014 

O Ministério da Saúde vai disponibilizar, gratuitamente, a partir de abril, o teste 
rápido para diagnóstico de tuberculose, que tem capacidade de detectar a... 

Observatório da ENSP participa de sessão do Congresso Nacional em alusão ao Dia 

Mundial de Luta Contra a Tuberculose 

Publicada em 27/03/2015 

Observatório de Tuberculose participa do Fórum Mundial de Direitos Humanos 

Matéria publicada em 04/12/2013 

A convite do Ministério da Saúde, o Observatório Tuberculose Brasil da Escola 
Nacional de Saúde Pública (OTB/ENSP/Fiocruz) participará do Fórum... 

 Observatório Tuberculose Brasil é destaque na TV Alerj 

Matéria publicada em 28/08/2013 

Em virtude do Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de Combate à 
Tuberculose no Rio de Janeiro, celebrado em 6/8, a TV Alerj realizou a... 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/35554
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/35330
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/35057
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/34947
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/37417
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/37417
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/34285
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/33490


Observatório TB Brasil ganha página no facebook 

Matéria publicada em 12/06/2013 

Vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, o Observatório 
Tuberculose Brasil (OTB/ENSP) lançou sua página no Facebook. O objetivo do... 

ENSP lança Observatório Tuberculose Brasil 

Matéria publicada em 29/04/2013 

Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir para o controle da 
tuberculose, com o monitoramento das políticas públicas de saúde e promoção... 

A convite do Ministério da Saúde, o Observatório Tuberculose Brasil da Escola 
Nacional de Saúde Pública (OTB/ENSP/Fiocruz) participará do Fórum... 

População mundial ainda sofre com carência no tratamento da TB 

Matéria publicada em 26/11/2013 

A Organização Mundial da Saúde lançou o Relatório Global da Tuberculose 2013 
destacando que o tratamento contra a doença já salvou a vida de mais de 22 
milhões de pessoas no mundo inteiro. Entretanto, o documento informa que 3 
milhões ainda vivem sem nenhum acesso aos medicamentos. Ainda, segundo o 
relatório, o número de doentes caiu para 8,6 milhões no ano passado. 
 
De acordo com a OMS, o mundo está no caminho para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio até 2015. O número de mortes baixou para 1,3 milhão, 
uma queda de 45% entre 1990 e 2012. O objetivo é reverter pela metade a taxa de 
mortalidade da doença até dezembro de 2015. 
 
TB no Brasil 
 
Conforme apresentado no relatório, em todo o mundo, 22 países concentram cerca 
de 80% dos casos de tuberculose. No caso dos países de língua portuguesa 
(Palops), fazem parte dessa lista Brasil e Moçambique. No Brasil, por exemplo, 
somente em 2012, foram registrados mais de 71 mil casos de tuberculose. Já em 
Moçambique, acima de 46 mil. 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32863
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32515
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/34216
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/anexos/c75196cf058d51bfee346d6eab544c2059b60004.PDF


 
 
Especialistas comentam o Relatório 2013 
 
Sabendo da importância dos resultados do relatório e de sua divulgação para a 
sociedade em geral, a coordenação do Observatório Tuberculose Brasil da ENSP 
(integrante da rede FIO-TB, composto de diversas unidades da Fiocruz, com a 
proposta de articular as ações de pesquisa e serviço da Fundação na área), em 
parceria com o Fórum ONGs Tuberculose RJ, elaborou três perguntas que foram 
apresentadas a 11 especialistas na área, cujas respostas trouxeram comentários 
políticos e técnicos sobre a situação da tuberculose no Brasil e no mundo. 
 

Segundo Carlos Basilia, que coordenou a coleta das informações pelo 
Observatório TB, “esta é a primeira vez, no Brasil, que um grupo de 
especialistas, gestores e ativistas é incitado para uma análise conjunta 
dos dados epidemiológicos, econômicos e sociais do Relatório Global 

da Tuberculose. A estratégia inédita do questionário foi chamar a atenção dos 
diversos atores para o problema e dar visibilidade à situação da TB no Brasil e no 
mundo”. 
 
As perguntas foram as seguintes: Como está a situação do Brasil no cenário global 
da TB?; Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 
2015?; Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 

Confira, abaixo, as respostas coletadas. 
 
O Relatório Global da Tuberculose 2013 pode ser acessado no arquivo em anexo 
(lado direito da página). 
 
Acesse, ainda, a fanpage do Facebook do Observatório Tuberculose Brasil da 
ENSP e a matéria de lançamento desse observatório. 

 
Carolina Cruz - gerente de Pneumologia Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 
 
Como está a situação do Brasil/ Rio no cenário global da TB? 

 
A cidade do Rio de Janeiro vem investindo, nos últimos anos, na expansão da 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/34216
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32863
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32515


Atenção Primária em Saúde. Hoje, 40% do município possui cobertura da 
estratégia da saúde da família. Com isso, ampliamos o diagnóstico oportuno para a 
população carioca, além da oferta do teste rápido (GeneXpert), mas ainda temos 
muitos desafios para melhorar a taxa de cura na cidade. Embora a taxa de 
incidência tenha a tendência de queda nos últimos anos, as condições de moradia 
e econômicas da população da cidade impõem obstáculos que vão além do setor 
saúde. 
 
Quais são os desafios para o Brasil/Rio avançar nos objetivos e metas até 
2015? 
 
Um dos desafios do Rio de Janeiro está relacionado à adesão ao tratamento. Ainda 
temos uma taxa de abandono acima da média nacional. Nesse sentido, adotamos 
estratégias específicas para as populações vulneráveis, principalmente população 
em situação de rua, privada de liberdade e TB/HIV. Ações de vigilância e 
monitoramento com as equipes de consultório na rua, além da integração com a 
gerência de DST/Aids e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social têm 
contribuído para a criação de propostas a fim de melhorar a adesão. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
A atuação dos ativistas nos impulsiona e motiva: “Por um Rio livre da Tuberculose 
é o nosso lema!” Juntos somos mais fortes. 

 
Jarbas Barbosa - secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (SVS/MS) 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 

 
O país alcançou, em 2010, com cinco anos de antecedência, uma das metas de 
desenvolvimento do milênio: a redução da mortalidade à metade daquela 
observada em 1990. Quanto à incidência, tem havido uma redução sustentável no 
número de casos novos. O Brasil é o 16º país em número de casos, mas, quando 
se leva em conta o tamanho de nossa população e se constrói a taxa de incidência, 
possibilitando melhor comparação internacional, ocupamos a posição 111º. 
 
As razões para essas conquistas incluem a priorização dada ao Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose (PNCT) a partir de 2003, além do crescimento 
econômico e as políticas de redução da pobreza. O orçamento do PNCT, por 
exemplo, entre 2002 e 2013, passou de aproximadamente R$ 10 para R$ 140 
milhões. O país é um dos poucos no mundo com acesso universal e gratuito ao 
diagnóstico e tratamento da doença. Nos últimos anos, o Brasil protagonizou a 
discussão da nova estratégia global de combate à tuberculose no que tange ao 
tratamento universal e à proteção social. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
O primeiro grande desafio é enfrentarmos a concentração da tuberculose em 
populações particularmente vulneráveis, como as pessoas que vivem em áreas 
pobres das grandes cidades com enorme concentração populacional, as pessoas 
com HIV e Aids (PVHA), indígenas, população em situação de rua e privados de 



liberdade. Para superá-lo, é fundamental fortalecer a expansão das ações de 
controle da TB na atenção básica e, ao mesmo tempo, implantar estratégias 
especiais capazes de garantir o acesso dessas populações. Já temos bons 
exemplos com histórias de sucesso em alguns municípios que, agora, queremos 
universalizar rapidamente, produzindo maior impacto na redução da carga da 
tuberculose. Além disso, novas tecnologias, como o teste rápido, serão 
implantadas até 2014 nos municípios de alta incidência. E, ainda, precisamos 
sempre fortalecer a vigilância da TB multidroga resistente, pois, apesar de a nossa 

prevalência ser muito baixa, é um risco global permanente. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
A sociedade civil, os movimentos sociais e ativistas são cruciais para que 

continuemos avançando na luta contra a tuberculose. Destaco dois aspectos, entre 
vários, em que a sociedade civil tem um papel fundamental: o primeiro é a 
advocacia e a cobrança para que as autoridades federais, estaduais e municipais 
mantenham e fortaleçam, onde é necessária, a prioridade para as ações de 
controle da TB; o segundo é a capacidade que as organizações de base 
comunitária, por sua capilaridade e integração, têm para levar a todas as 
populações mais vulneráveis as ações de prevenção e controle, de apoio para a 
adesão ao tratamento e de estímulo para que os contatos familiares e comunitários 
também sejam examinados, entre outras. A organização de um movimento social 
ligado aos temas da tuberculose, a partir de 2003, é um dos responsáveis pelas 
conquistas alcançadas, sua permanência e fortalecimento no futuro. 
 
Draurio Barreira - coordenador do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT/SVS/MS) 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 
Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ainda é um 
dos 22 países com alta carga de tuberculose no mundo. Isso se deve ao fato do 
indicador se referir ao número de casos absolutos, e não à taxa de incidência da 
doença. Como nossa população é a quinta mais numerosa do mundo, os números 
absolutos também são muito grandes. Se, em vez de números absolutos, 
utilizássemos taxas, que permitem comparações em diferentes populações, o país 
ocuparia a 111ª posição no ranking global da tuberculose. Quando se analisa a 
mortalidade por TB, nossa taxa de mortalidade está em 2,4 por 100 mil habitantes 
(2011), a média global é de 13 por 100 mil, mais  que cinco vezes maior. 
 
Sobre as medidas de controle, o Brasil, ainda segundo a OMS, foi o primeiro país 
de alta carga de TB a atingir todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) em relação à TB, quais sejam: reduzir, até 2015, a incidência, a 
prevalência e a mortalidade, à metade daquelas existentes no ano de 1990. 
 
Esses dados, por si só, demonstram que estamos avançando no controle da 
doença, principalmente quando avaliados no contexto internacional. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
As metas já foram atingidas. Os desafios que temos não são mais as metas dos 
ODM, mas acelerar o ritmo da queda de casos e de mortes por TB. Se nos 



ativermos exclusivamente às nossas tendências nacionais, há uma década e meia, 
temos redução das taxas de incidência e mortalidade, mas essa redução está 
constantemente em torno dos 2% ao ano. Nosso desafio é, pelo menos, dobrar 
essa velocidade em curto prazo. Acreditamos que, com as inovações recentemente 
ocorridas no campo do diagnóstico, a introdução do teste rápido (Gene Xpert) e do 
tratamento, tanto da infecção latente como da TB resistente, e também o avanço 
na discussão dos benefícios sociais para aumentar a adesão ao tratamento e 
melhorar a taxa de cura permitirão atingirmos essas novas metas.  
 
O teste rápido possibilitará o início do tratamento mais oportuno, contribuindo para 
quebrar a cadeia de transmissão da doença desde o momento do diagnóstico. 
Novos esquemas de tratamento para a infecção latente nos trarão uma nova 
ferramenta para o enfrentamento da coinfecção TB/HIV, o que reduzirá a 
morbidade e mortalidade por TB entre as pessoas vivendo com o HIV, além das 
demais pessoas infectadas com o bacilo de Koch. Novas drogas desenvolvidas 
para o tratamento da TB resistente nos trarão uma importantíssima contribuição 
para o controle dessa nova epidemia global, que é a TBMR e XDR. 
 
Finalmente, a discussão no Congresso Nacional sobre a criação de benefícios para 
adesão ao tratamento da TB, para as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, podem vir a ser o divisor de águas na história da tuberculose no Brasil, 
talvez até mais importante que as ferramentas para o diagnóstico e tratamento, 
considerando-se a determinação social da doença. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
Desde o início da nossa gestão frente ao PNCT, temos, na sociedade civil, e em 
especial no ativismo e no controle social, aliados importantes para o 
aperfeiçoamento da resposta brasileira à tuberculose. A tuberculose não é uma 
doença exclusivamente biológica, pelo contrário, é uma doença muito marcada 
pela determinação social, pela exclusão, discriminação e a falta de acesso aos 
serviços de saúde, dentre outros. Temos trabalhado pela articulação intersetorial 
envolvendo ministérios, como o Desenvolvimento Social, Justiça, Cidades, Direitos 
Humanos e outros, sempre na busca da inclusão cidadã, no acesso a condições 
dignas de vida, acesso à educação, à informação, à saúde, enfim, buscando 
contribuir com a eliminação da miséria. A tuberculose, com poucas exceções, 
principalmente dos casos de coinfecção com o HIV, é consequência disso. 
 
Acho que a sociedade civil tem feito muito bem o seu papel exigindo de nós, 
gestores de todos os níveis, os melhores serviços que possamos oferecer. Isso é 
fundamental. 
 
Hoje, internacionalmente, discutimos a Estratégia pós-2015, uma nova estratégia 
de controle da TB muito mais ambiciosa e ousada do que tivemos até agora. Um 
de seus três pilares (componentes) é a proteção social e a cobertura universal. 
Cobertura universal já é uma realidade brasileira, um princípio do SUS, mas ainda 
um sonho para outros países. Estamos alguns passos adiante, mas podemos 
ousar mais, propor, via Congresso Nacional, por exemplo, projetos de proteção 
social para as pessoas vítimas de doenças determinadas pela pobreza, como a TB. 
Seria um grande passo, um exemplo para o mundo. É isso que espero que 
consigamos fazer, e não faremos sozinhos. A sociedade civil é imprescindível 
nesse processo. 



 
José Gomes Temporão - ex-ministro da Saúde, coordenador executivo do 
Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (Isags) e pesquisador da 
ENSP/Fiocruz 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 
Apesar de o país ainda figurar na lista dos 22 países que concentram mais de 80% 
dos casos de tuberculose no mundo, dados da própria Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontam que o Brasil foi o primeiro país dessa lista a atingir as 
metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para a Tuberculose, reduzindo 
pela metade as taxas de incidência, prevalência e mortalidade por TB em relação 
àquelas observadas em 1990. 
 
Segundo a definição da OMS, o Brasil tem uma “epidemia concentrada” de TB. 
Concentrada em determinadas populações excluídas social e economicamente e 
em situação de maior vulnerabilidade, mas, se observados os dados do país como 
um todo, tanto a incidência como a mortalidade por tuberculose têm índices 
extremamente baixos se comparados à média global. A taxa de mortalidade global 
por TB está acima de 20 óbitos por 100 mil habitantes. No Brasil, essa mesma taxa 
é de 2,4 por 100 mil habitantes. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
Trata-se de avançar no controle da doença, com vistas à eliminação da tuberculose 
como problema de saúde pública naquelas populações que ainda ostentam 
indicadores inaceitáveis. Refiro-me especialmente às populações privadas de 
liberdade e aquelas em situação de rua, que apresentam taxas de incidência até 
100 vezes maior que a população geral, casos observados em alguns presídios do 
país. Além dessas, a população indígena exige ações específicas, articuladas com 
a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, com a Funai e o Ministério do 
Desenvolvimento Social, na perspectiva da inclusão social dessa população e na 
superação das barreiras de acesso da população indígena aos serviços de saúde, 
preferencialmente fazendo os serviços chegarem até onde ela se encontra. 
 
Por fim, ampliar a articulação com outras áreas do Ministério da Saúde, em 
especial com os programas de DST, HIV e Hepatites Virais e a Atenção Básica, 
para oferecer às pessoas vivendo com HIV um serviço de qualidade, que promova 
a saúde, a prevenção e a assistência na perspectiva da integralidade, centrada no 
paciente, e não na organização dos serviços. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
O SUS defende, em seus princípios, a participação ampla da sociedade, dos 
usuários e do controle social. Não pode ser diferente. Os gestores e os 

profissionais de saúde, mesmo bem intencionados, não podem substituir 
a experiência dos usuários, a existência do controle social, realizado por 
quem utiliza o SUS, é insubstituível para a correção de eventuais desvios 
e o aperfeiçoamento das práticas bem-sucedidas. 

 
A exemplo do que já tivemos na Aids, certamente o reconhecimento nacional e 
internacional que o Ministério da Saúde tem angariado no controle da tuberculose, 



muito se deve à ativa participação da sociedade civil como parte da 
resposta nacional à tuberculose. 
 
Fábio Mesquita - diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde 

 
Como está a situação do Brasil no cenário global TB/HIV? 
 
O Brasil está entre os países considerados mais afetados pela TB no mundo, 
segundo a OMS, e, portanto, a coinfecção TB/HIV é bastante relevante. 
Praticamente 20% dos casos de óbitos por Aids no Brasil são de coinfectados por 
TB, mostrando ser a coinfecção isoladamente a principal causa de óbito no Brasil 
de pessoas vivendo com HIV. Não há como enfrentar a epidemia de Aids sem 
priorizar uma atenção à coinfecção com TB no Brasil. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar no controle da coinfecção 
TB/HIV? 
 
O principal problema enfrentado é o da verticalização dos programas de TB e de 
HIV no Brasil e a dificuldade dos serviços saírem da ‘caixinha’ e se procurar formas 
de integração, o que é benéfico para os dois serviços. Trabalhar mais o diagnóstico 
de TB em serviços de Aids e o diagnóstico de HIV em serviços de tuberculose é um 
grande desafio. 
 
Uma boa novidade é o tratamento como prevenção no Brasil, que será implantado 
no final de 2013, com a recém aprovação do novo protocolo de tratamento de Aids, 
que considera importante estimular o tratamento nas pessoas com CD4 acima de 
500. A revisão da literatura científica mostra que isso impactará diretamente na 
coinfecção, na morbidade e na mortalidade associadas e também beneficiará o 
controle da disseminação do HIV. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
Precisamos de todos para enfrentar a coinfecção de Aids e tuberculose. Venham, 
ajudem, participem dessa enorme e desafiadora tarefa. Só o diálogo e a 

colaboração irão nos levar de volta para o caminho certo de confrontar 
essas epidemias. 
 
Roberto Pereira - secretário executivo do Fórum ONGs Tuberculose 
RJ e coordenador técnico da Fundação Ataulpho de Paiva/Liga 

Brasileira contra a Tuberculose 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 
Não podemospodemos negar que, nos últimos anos, o Brasil deu um grande salto 
no enfrentamento da tuberculose. Muitos foram os fatores que contribuíram para 
isso, tais como o desenvolvimento das ações do Projeto Fundo Global – 
Tuberculose Brasil, as mudanças estruturais e gerenciais no PNCT/MS, o 
engajamento de atores estratégicos nos âmbitos nacional, estadual e municipal; 
particularmente no que tange à aproximação entre as coordenações dos 
Programas de Aids e Tuberculose e, em especial, a mobilização e o engajamento 
de ativistas e instituições da Sociedade Civil Organizada. É óbvio que, em que 



pesem esses avanços, ainda estamos distantes de uma situação de conforto. O 
Brasil ainda integra o grupo dos 22 países com maior incidência de TB, as 
diferenças regionais são gigantescas, assim como os segmentos sociais mais 
afetados ainda têm seus direitos de acesso à saúde pública muito precários, o que 
representa um grande desafio a ser transposto. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
Bem, os desafios são muitos. Um deles é resgatar a discussão, o estudo e as 
pesquisas sobre tuberculose e suas coinfecções na formação acadêmica, tanto na 
área da saúde como em outras áreas de formação profissional. Outro desafio diz 
respeito ao treinamento permanente das equipes de saúde e apoio, com sua 
permanência nos serviços, de forma a consolidar os programas, diminuir a 
burocracia e atingir a excelência no atendimento das pessoas afetadas pela 
tuberculose. 
 
Qual o papel/ações das ONGs, Fóruns e redes sociais? 
 
Ao observar sob a ótica do ‘controle social’, ONGs, Fóruns e redes sociais têm 
papel fundamental de monitorar a implementação dos programas e o cumprimento 
das suas metas. Mas o papel desse segmento vai muito além disso, pois, cabe a 
eles a interlocução entre comunidades e serviços, indo aonde estes não podem ou 
não conseguem chegar. No caso das instituições de base comunitária, essa 
característica se torna mais acentuada, e ignorar a importância pode representar o 
fracasso de muitas ações. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
Lamentavelmente, mesmo reconhecendo que avançamos muito nos últimos anos, 
ainda é grande o número de ativistas e lideranças de Ongs e movimentos que 
insistem em negar a relação entre o HIV/Aids e a tuberculose, defendendo que 
essas lutas devem ser travadas de forma isolada e desarticuladas. Por conta disso, 
insistimos na necessidade, cada vez mais premente, de interlocução entre 
diferentes movimentos, de modo a somar esforços e criar pautas comuns que 
atendam às necessidades das pessoas afetadas de forma integral e articulada. 
 
Hermano Castro - diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(ENSP/Fiocruz) 

 
Qual seu comentário sobre o Boletim Epidemiológico Tuberculose 
MS - 2013 
 
O Plano Global para o Combate à Tuberculose 2011-2015, proposto pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), tem como visão livrar o mundo da 
tuberculose. Seu objetivo é reduzir pela metade a incidência e a mortalidade por TB 
até 2015, comparados aos valores de 1990, seguindo as metas pactuadas nos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
 
De acordo com dados da OMS, houve uma redução global do número de casos e 
de óbitos por TB nas últimas duas décadas. De 2010 para 2011, a queda do 
coeficiente de incidência foi de 2,2%, e a mortalidade caiu 41% desde 1990. Esses 
indicadores também estão em queda na maioria dos 22 países de alta carga de TB, 



responsáveis por 82% dos casos mundiais, grupo ao qual o Brasil 
pertence. 
 
No país, foram notificados 70.047 casos novos em 2012 no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o que equivale ao 

coeficiente de incidência (CI) de 36,1/100 mil habitantes. Quando comparado a 
outros países, de acordo com a OMS, o Brasil ocupa a 17ª posição em relação ao 
número de casos. 
 
A OMS divulgou, em 2012, que o Brasil já alcançou a meta de reduzir pela metade 
a taxa de mortalidade por TB quando comparada a 1990. Em 2010, o número de 
óbitos foi de 4.659, e o coeficiente de mortalidade (CM) 2,4 óbitos/100 mil 
habitantes. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015 e 
o papel da academia? 
 
Como a tuberculose é uma doença fortemente relacionada às condições 
socioeconômicas da população, nossos desafios estão atrelados à garantia de 
renda, moradias adequadas, educação e acesso aos serviços de saúde. 
 
Além disso, incentivar a utilização do Tratamento Diretamente Observado para 
todos os casos de tuberculose, em especial aos bacilíferos, retratamentos e 
pessoas em condições de vulnerabilidade, tais como alcoolismo, uso de drogas, 
moradores de rua. 
 
O papel da academia nesse cenário é apoiar a expansão da Estratégia de Saúde 
da Família, capilarizando o atendimento aos pacientes com tuberculose, ser 
difusora do conhecimento por meio de programas de educação continuada, investir 
em pesquisas para utilização de métodos diagnósticos mais rápidos e diagnóstico 
precoce de resistência aos tuberculostáticos (como o novo teste rápido adotado 
pelo Ministério da Saúde a partir do segundo semestre de 2013), além do incentivo 
à pesquisa para desenvolvimento e testes de novas drogas. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
A difusão do conhecimento sobre a doença, que além de diminuir o preconceito e 
estigmas da tuberculose, é fundamental para incentivar os sintomáticos 
respiratórios a buscarem atendimento precocemente e para os pacientes manterem 
o tratamento por tempo determinado, mesmo quando já estiverem assintomáticos. 
Essa é uma bandeira que deve ser levantada por toda sociedade civil organizada 
como arma no combate à doença. É importante que o conhecimento sobre a 
doença alcance os pacientes, familiares e demais comunicantes. 
 
Mario Raviglione – director of Global Tuberculosis Programme (GTB) - World 
Health Organization (WHO) (em inglês) 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 
Of the 22 highest-burden countries, Brasil is one of the 7 that has achieved already 
all targets of reduction in incidence and halving of deaths and prevalence and must 
be congratulated.  With 82%, Brasil has one of the highest case detection rates 



among the 22 HBCs. The reasons for these achievements include rapid economic 
growth in the past decade, major governmental efforts to reduce health inequalities, 
a longstanding political commitment to the achievement of universal health 
coverage and social protection mechanisms. In addition, increasing financing for the 
NTP has been seen. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
After the success achieved in terms of impact on the burden and prevention of 
MDR-TB, Brasil now is facing the challenge of further accelerating detection of TB 
and MDR-TB. This is expected to happen in the near future by the wide introduction 
of new rapid molecular tests like Xpert MTB/RIF as the initial diagnostic test in many 
settings.  In addition, it is necessary to improve documentation of final treatment 
outcomes for all TB patients and this will probably increase the treatment success 
rate. Finally, TB prevention and care could be further strengthened by expanding 
the provision of IPT to people living with HIV and, building on existing 
achievements, increasing coverage of HIV testing and provision of ART for HIV-
positive TB patients. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
In the end, I think Brasil has done a lot over the past two decades and it is time now 
to think seriously to get the country at a pre-elimination stage by the end of the 
decade.  Civil society is crucial to continuously support the governmental efforts, 
demanding full application of social protection to guarantee that the poorest among 
the poor get cured without incurring into catastrophic expenditures. Focus on the 
favelas and on the poorest fragment of the society will be the key, and NGOs and 
community organizations must embrace the cause of TB care and control fully for 
this to happen. 
 
Ana Alice Teixeira Pereira Bevilaqua - coordenadora do Programa de 
Tuberculose da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
(PCT/SES/RJ) 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 
O Estado do Rio de Janeiro continua com a incidência mais alta do país, de 
72,04/100 mil habitantes; dependendo da localidade/região do estado chega a 
300/100 mil, em áreas de grande concentração demográfica e com grande 

vulnerabilidade social (populações carentes), como a comunidade da 
Rocinha, assim também em bairros de periferia das regiões 
metropolitanas. A realidade socioeconômica, com alta concentração 
demográfica do estado favorece a transmissão da doença. Além disso, a 
precariedade de assistência à população, com demora no diagnóstico e 

de início de tratamento, favoreceu a maior disseminação da infecção e da doença, 
uma vez que a pessoa com a doença e que a transmite fica um tempo mais 
prolongado disseminando bacilos. Cerca de 25% dos casos de TBMR notificados 
no país são do Rio de Janeiro.  Todos os anos, cerca de 800 pessoas morrem da 
doença em nosso estado. 
 
Em maio de 2013, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro pactuou 
com as 92 Secretarias Municipais de Saúde um plano de ação contra a Aids e a 

http://www.youtube.com/watch?v=gnbu-Zue3-A#t=46


tuberculose a fim de capacitar profissionais de saúde, aumentar o 
diagnóstico precoce e melhorar índices de cura, no caso da tuberculose, 
e de pacientes bem adaptados ao tratamento, no caso dos portadores de 
HIV. 

 
No estado do Rio de Janeiro, foram registrados 92.178 casos de Aids, no período 
entre 2000 e 2012. Segundo o Ministério da Saúde, 20% dos pacientes com HIV 
que desenvolvem TB, vão a óbito no país. Essa pactuação é fruto de intenso 
trabalho dos diversos atores sociais, como governo do estado, municípios e Ongs, 
e vai produzir um grande avanço no enfrentamento do cenário de tuberculose e 
Aids no Rio de Janeiro. 
 
O Governo do Estado do Rio ampliará o acesso a ambulatórios para tratamento da 
Aids e reformará o Hospital Estadual Santa Maria e o Instituto Estadual de Doenças 
do Tórax Ary Parreiras, ambos referências no atendimento de pacientes com 
tuberculose. Esse último também será referência para internação e atendimento 
ambulatorial de Aids. As unidades ganharão leitos de UTI, passarão a realizar 
cirurgias torácicas e terão triplicados os leitos para pacientes com tuberculose 
multirresistente. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
Posso falar dos desafios do Estado do Rio de Janeiro para avançar nos objetivos e 
metas até 2015. São eles: a) descentralizar as ações de controle da tuberculose 
para toda a rede básica de saúde, ampliando/facilitando o acesso das pessoas ao 
atendimento, com aumento da captação de doentes, diminuição da taxa de 
abandono e aumento da cura; b) qualificar o atendimento da rede básica de saúde, 
garantindo o aumento do acesso da população aos serviços de saúde e o 
diagnóstico mais precoce; c) promover um tratamento supervisionado, enfatizando 
os casos de TB multirresistente; d) aumentar a cobertura da Atenção Básica, 
propiciando assim a ampliação do acesso. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
Minha mensagem para a sociedade civil é: ampliar a participação comunitária, 
estimular os Conselhos Comunitários de Saúde a exercerem seu papel nas 
políticas municipais sobre saúde. 
 
Benedita da Silva - deputada federal (PT/RJ) e vice-presidente da Frente 
Parlamentar Nacional pela Luta Contra a Tuberculose na Câmara Federal 
(Brasília/DF) 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 
Segundo relatório anual TB/2013, a Organização Mundial da Saúde registrou que o 
Brasil reduziu em 38,45% o número de pessoas com tuberculose e em 35,8% a 
taxa de mortalidade nos últimos dez anos, o que antecipou uma das metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que esperava alcançar esses 
resultados somente em 2015. 
 
Esses dados são frutos de ações positivas como o fortalecimento orçamentário do 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT/MS), que passou de U$$ 

http://www.youtube.com/watch?v=gnbu-Zue3-A#t=46


5,2 milhões em 2002 para U$$ 74 milhões em 2012. Mas não podemos deixar de 
reconhecer que o Brasil ainda se encontra em uma situação alarmante, pois é 15º 
país com maior número de casos no mundo. 
 
Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
Recentemente, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 
Deputados aprovou relatório da Subcomissão Especial criada para analisar as 
ações de governo no combate às doenças relacionadas à pobreza.  Como 
presidente dessa subcomissão, consolidei meu entendimento de que o combate à 
tuberculose está diretamente ligado ao objetivo nº 1 dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), que é “Acabar com a Fome e a Pobreza”. 
 

No relatório aprovado, foi proposta a inclusão dos portadores dessa 
doença nos programas de distribuição de renda, e no programa Brasil 
sem Miséria, cuja doença já está incluída, propomos que o cadastro dos 
beneficiários seja confrontado com os registros dos pacientes. 
 

Apontamos, como positivo, a concessão de benefícios durante o período de 
tratamento, como cesta básica e vale-transporte, e a vinculação dos pacientes aos 
restaurantes comunitários, banco de alimentos ou outras estratégias de segurança 
alimentar, com vistas a aumentar a adesão ao tratamento e minimizar os possíveis 
efeitos ocasionados pelas medicações. 
 
Qual o papel/ações da frente parlamentar de TB na Câmara? 
 
A Frente Parlamentar de Luta Contra a Tuberculose, da qual sou vice-presidente, 
têm o papel de articular os deputados para que, em conjunto, pautem o parlamento 
sobre a importância da luta contra a tuberculose. 
 
Atuamos tanto na produção legislativa como no apoio à criação e aos trabalhos da 
Subcomissão Especial, destinada a estudar as doenças relacionadas com a 
pobreza, como no nível orçamentário, articulando emendas ao orçamento que 
reforcem os programas e ações de combate à tuberculose. 
 
Junto à sociedade civil, atuamos como um canal de expressão e valorização das 
ações realizadas pelas entidades e organizações, repercutindo e apoiando suas 
atividades. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
Considero fundamental o trabalho das entidades e dos líderes comunitários na luta 
contra a tuberculose. Muitas vezes, essa doença se encontra onde o Poder Público 
não alcança, e são as lideranças comunitárias, os ativistas e as Ong que fazem o 
trabalho, facilitando o acesso do doente aos serviços de saúde. A luta contra a 
tuberculose é uma luta por um Brasil melhor, mais justo, mais saudável. 
 
Miguel Aiub Hijjar – pesquisador do Centro de Referência Prof. Hélio Fraga 
(CRPHF/ENSP) 
 
Como está a situação do Brasil no cenário global da TB? 
 



Muitos estão comemorando o Brasil já ter atingido a redução de morbidade e 
mortalidade definidas para 2015 nas metas do milênio. Elas seriam a redução de 
50% em 2015 em relação às taxas encontradas em 1990. Isso foi comunicado 
solenemente pela Organização Mundial de Saúde à presidente do país. 
 
Inegavelmente, há muito tempo, o Brasil vem implementando estratégias de saúde 
pública que impactaram a morbimortalidade da tuberculose em nosso meio. Alguns 
marcos importantes ocorreram, e faço questão de ressaltá-los para que não 
pensem que a história é apenas a contemporaneidade. 
 
- Oswaldo Cruz, como diretor-geral de saúde pública, em 1907, propôs ao 
presidente Afonso Pena uma ação para debelar a tuberculose, que considerava a 
doença de maior mortalidade do Rio de Janeiro, mais que todas as outras 
epidemias juntas. 
 
- Em 1917, Plácido Barbosa lançou o Plano de Combate à Tuberculose na cidade 
do Rio de Janeiro baseado nos princípios de que a profilaxia da tuberculose deve 
basear-se “1) no encontro e procura do tuberculoso contagiante; 2) tratamento e 
isolamento do tuberculoso; 3) destruição dos germes infectantes.” 
 
- Em 1926, com Clementino Fraga na Direção do Departamento Nacional de Saúde 
Pública, houve incremento das ações de combate à tuberculose. 
 
- Em 1927, Alindo de Assis inicia a vacinação com BCG. 
 
- Em 1937, Clementino Fraga, à frente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 
cria o Departamento de Tuberculose que congregava os hospitais e dispensários, 
além do Laboratório Central de Tuberculose. 
 
- Em 1938, o Ministério do Trabalho criou uma comissão para organizar um plano 
de luta antituberculose, considerando ser essa doença responsável por cerca de 
50% do total de pensões pagas nos grandes institutos. 
 
- Em 1941, criação do Serviço Nacional de Tuberculose (SNT). 
 
- Em 1946, criação da Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), que 
possibilitou agilizar as ações pela concentração de recursos significativos. Por 
conta dela, foram implantados, por todo o Brasil, milhares de leitos em acordo com 
a diretriz dominante da época de se tratar o doente com repouso e alimentação 
adequada. 
 
- Em 1952, a Fundação Sesp – criada em 1942 – começa a atender pacientes de 
tuberculose e, em 1955, implementa essa atividade com celebração de convênio 
com o Serviço Nacional de Tuberculose visando à integração da luta 
antituberculosa na Rede  Unidades do Sesp. O Sesp foi pioneiro no tratamento 
supervisionado no país. 
 
- Em 1953, com a criação do Ministério da Saúde, não houve alteração no Serviço 
Nacional de Tuberculose, que continuou ligado ao Departamento Nacional de 
Saúde Pública e tinha como finalidade organizar o Plano da Campanha Nacional 
Contra a Tuberculose em todo o país. 
 



- Em 1956, Noel Nutels organiza o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa), 
que levava por via aérea assistência médico-odontológica para populações rurais, 
carentes de comunicações. Esse serviço posteriormente, em 1970, passou a se 
chamar Unidade de Atendimento Especial (UAE), que serviu de base para o 
desenvolvimento de uma tática de luta contra a tuberculose, concentrando-se em 
populações indígenas, mas também atuando na população envolvente, com difícil 
acesso aos serviços de saúde. 
 
- Em 1961, o Código Nacional de Saúde considera a tuberculose doença de 
notificação compulsória, tanto os casos confirmados como os suspeitos. Naquele 
mesmo ano, o presidente Jânio Quadros, por meio da Voz do Brasil, alertou sobre 
o grave problema da tuberculose e destinou, para a Campanha Nacional Contra a 
Tuberculose, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros. Lançou ainda o 
Programa do Governo Federal, conclamando o empenho de governadores, 
prefeitos e demais autoridade e médicos, criando também as bases para 
reformulação das ações ao nível dos dispensários e hospitais. 
 
- Em 1964, ocorre a implantação do esquema standard recomendado pela 
Comissão Técnica da CNCT, criando-se no país a cultura dos esquemas 
padronizados e distribuídos pelo governo, que se mantêm até hoje e vêm sendo 
atualizados conforme os avanços terapêuticos. 
 
- Em 1970, o SNT transforma-se na Divisão Nacional de Tuberculose, iniciando-se 
o levantamento da Prevalência da Infecção Tuberculosa em Escolares das Capitais 
Brasileiras, base para a determinação do risco de infecção e elaboração de 
estimativas de número de casos. 
 
- Em 1974/1975, inclusão do Controle da Tuberculose no Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND), com a disponibilização de vultosos recursos para a DNT, 
que descentralizava os valores para as Secretarias Estaduais de Saúde. 
 
- Em 1975, a V Conferência Nacional de Saúde inclui a tuberculose entre as 
doenças de Vigilância Epidemiológica, o que gerou a criação de arquivos centrais 
estaduais para a tuberculose e um sistema próprio de notificação compulsória de 
casos. Esse sistema foi aprimorado em 1978 e globalizado com a entrada do 
Inamps em 1981. 
 
- Em 1976, a DNT amplia sua abrangência transformando-se em Divisão Nacional 
de Pneumologia Sanitária (DNPS). 
 
- Em 1979, houve a grande revolução no controle do tratamento da tuberculose no 
Brasil, quando, de forma pioneira com abrangência em todo o país, a DNPS 
introduz o esquema de curta duração, com Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida. 
Como nos sistemas de tratamento anteriores, foram previstos outros esquemas 
para casos de falência com drogas de segunda linha. 
 
- Em 1993, a OMS declara a tuberculose em emergência mundial. O Brasil, em 
1994, como resposta, lança o Plano Emergencial Contra a Tuberculose, que 
descentralizou vultosos recursos federais para cerca de 250 municípios do país, 
que concentravam cerca de 80% dos casos. Esse conceito de municípios 
prioritários se mantém até hoje e foi incorporado pela própria OMS como Países de 
Alta Carga. 



 
- Durante o governo Collor e em alguns períodos subsequentes, com a extinção da 
Campanha Nacional Contra a Tuberculose, ao nível federal, houve uma retração da 
importância dada ao Controle da Tuberculose transformando-se, em 1996, numa 
coordenação, depois, em 1998 em área técnica, até que, em 2003, em Secretaria 
de Vigilância em Saúde e incorporação do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT). Com isso, a tuberculose volta a ter prioridade governamental. 
 
- Desde então, tem se procurado um alinhamento incondicional com as diretrizes 
internacionais, que, por um lado, podem dar uma zona de conforto, mas também 
inibir o desenvolvimento de estratégias alternativas tão necessárias. 

 
Evidentemente, todas essas inciativas impactaram de alguma forma no problema 
da tuberculose;  porém, a afirmativa de que atingimos ou atingiremos as metas 
para 2015 não me parece corretas. Os dados oficiais fornecidos pelo PNCT 
contradizem essa afirmação. Basta olhar o gráficos abaixo. 

 

 

  
 



 
 

Quais são os desafios para o Brasil avançar nos objetivos e metas até 2015? 
 
As políticas sociais implantadas pelo governo vêm impactando na redução da 
pobreza e seguramente influenciaram na redução das taxas de incidência. No 
entanto, o outro indicador que reflete a qualidade da assistência não foi 
influenciado nos últimos anos, mantendo-se as taxas de abandono em torno de 
10% como média, o que é muito alto. O aumento da cobertura da estratégia da 
saúde da família, do tratamento supervisionado, a introdução de uma quarta droga 
no tratamento não impactaram na sua qualidade. 
 
Provavelmente, as populações mais vulneráveis não estão sendo atingidas como 
desejado, e de forma eficaz, pelas estratégias definidas. São conhecidos os 
determinantes sociais da doença, as populações mais vulneráveis, e contamos 
com um tratamento eficaz. Cabe, agora, aproveitar as experiências pontuais de 
sucesso nesses grupos e aplicar de forma efetiva estratégias e recursos voltados 
para essas populações. 
 
Seria ideal que os serviços de atenção básica e de referências tivessem efetividade 
preconizada pelo SUS, o que devemos continuar lutando para que seja alcançado. 
Enquanto isso não ocorrer, medidas emergenciais têm de ser tomadas num grande 
pacto entre governos e a sociedade civil. 
 
A Fiocruz, atenta a esse problema, está criando um programa para o 
enfrentamento da tuberculose denominado FioTB, que otimizará recursos com o 
objetivo de dar respostas às necessidades de saúde pública para o controle da 
tuberculose. 
 
Qual a mensagem para a sociedade civil do Brasil, Ongs e ativistas? 
 
No início do século XX, foram as Ligas Contra a Tuberculose que se espalharam 
por todo o Brasil, e as Santas Casas, órgãos não governamentais, que acolheram 



os pacientes de tuberculose. Felizmente, o Estado assumiu para si, há muito 
tempo, a responsabilidade do enfrentamento da tuberculose. Com o SUS, essa 
responsabilidade passa a ser constitucional. No entanto, considerando que existem 
ainda inúmeras deficiências, a participação da sociedade civil, Ongs e ativistas é 
essencial para o controle social, mobilização e defesa. São parceiros fundamentais 
para que, em lugares que o Poder Público se faz ausente, sejam garantidos os 
direitos dos cidadãos à saúde. 

  

  

Pesquisa e edição 

Carlos Basilia 

Observatório Tuberculose Brasil (CRPHF/ENSP/Fiocruz) 

Parceria Brasileira Contra a Tuberculose (Stop TB Brasil) 

Conheça nosso trabalho de Advocacy, Comunicação e Mobilização Social 

http://www.youtube.com/watch?v=sLKZmNM93j4 

http://www.youtube.com/watch?v=iiX4DQj2Dz4  

http://www.sopterj.com.br/cons_tuberculose/ 

http://www.youtube.com/watch?v=hYB8ctGR0VQ&feature=related 

Frente Parlamentar Nacional de Tuberculose (Congresso Nacional) 

http://www.youtube.com/watch?v=Q99s170k1Bs 

 

Boletim Ato Público Brasil Livre da Tuberculose linkado 2011.pdf     

     

OTB -Especial Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde.pdf 

 

Campanhas de tuberculose: http://www.youtube.com/user/carlosbasilia  

 

Notícia: http://videos.r7.com/casos-de-tuberculose-assustam-moradores-da-

rocinha-rj-/idmedia/4ecd3a31e4b0bfa2e07f3e46.html 
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