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“Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose”. 

Patrícia Durovni
Coordenadora das Linhas de Cuidado de Doenças Crônicas Transmissíveis
Superintendência de Atenção Primária
Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde



Incidência de Tuberculose (2008-2016)
Residentes do Município do Rio de Janeiro
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Fonte : SINAN acessado em 10/05/2017



Local de notificação de casos novos de 
tuberculose – residentes MRJ

Fonte : SINAN acessado em 10/05/2017
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Diagnósticos por tipo de unidade notificadora
Residentes do Município do Rio de Janeiro (15+ anos)

Unidade básica HUE - SUS Prisionais Hosp. Privados





Desfechos por tipo de entrada 2008-2015
Residentes do município do Rio de Janeiro

Fonte : SINAN acessado em 10/05/2017
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Residentes do Município do Rio de Janeiro
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Taxa de mortalidade por Tuberculose
Residentes do município do Rio de Janeiro

Fonte : SINAN acessado em 10/05/2017
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Pilar 1 - Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com 
tuberculose

Objetivo no Plano Nacional: Diagnosticar precocemente todas as formas de 
tuberculose, com oferta universal de cultura e teste de sensibilidade, incluindo 
o uso de testes rápidos.

Estratégias em execução no MRJ: 

• Rede de laboratórios capacitada e equipada para realização da cultura 
racional conforme Nota Informativa CGPNCT nº09/2014

• Manutenção do fluxo com laboratórios: realização de cultura e identificação 
de micobactérias (INI / CRPHF / HUCFF)

• Articulação com as unidades hospitalares, UPAS e CER  para qualificação do 
diagnóstico (escore clínico, TRM e cultura)

• Instituição de meta de sintomáticos respiratórios  examinados
• Realização de oficinas de avaliação de contatos



Pilar 1 - Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com 
tuberculose 

Objetivo no Plano Nacional: Tratar de forma adequada e oportuna todos os 
casos diagnosticados de tuberculose visando à integralidade do cuidado.

Estratégias em execução no MRJ: 
• Ampliação cobertura ESF para 70,7% da população em 2017
• Recomendação PTS para os usuários em situação de vulnerabilidade 
• Equipes de Consultório na Rua
• Reuniões com atenção secundária  e terciária com vistas a integração da 

rede
• Manutenção de referências municipais para casos de resistência 
• Vigilância de óbitos incluída na rotina / criação do SISTUB



Pilar 1 - Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com 
tuberculose

Objetivo no Plano Nacional: Intensificar as atividades colaborativas TB-HIV

Estratégias em execução no MRJ: 

• Gerência de Doenças Pulmonares e IST/AIDS sob a mesma coordenação 
• Testagem HIV realizada em 82% dos casos notificados em 2016
• Tuberculose e HIV na Atenção Primária
• Publicação dos Guias de Referência Rápida para a Atenção Primária 

(Tuberculose e HIV/AIDS)  

Objetivo no Plano Nacional: Intensificar as ações de prevenção

Estratégias em execução no MRJ: 

• Criação de sistema de informação de ILTB (proposta)
• Gestão racional do PPD



Objetivo no Plano Nacional: Fortalecer a articulação intra e intersetorial 
para garantia dos direitos humanos e cidadania nas ações de controle da 
doença

Estratégias em execução no MRJ: 

• GT de políticas públicas no município do Rio de Janeiro para o fim da 
tuberculose como problema de saúde pública

Objetivo no Plano Nacional: Fortalecer a participação da sociedade civil nas 
estratégias de enfrentamento da doença

Estratégias em execução no MRJ: 
• Metas de tuberculose incluídas na PPA
• Tema tuberculose pautado em reuniões do Conselho Municipal de Saúde
• Eventos de comunicação e advocacy nas datas relativas a tuberculose

Pilar 2 - Políticas arrojadas e sistemas de apoio 



Objetivo no Plano Nacional: Melhorar a qualidade dos sistemas 
informatizados de registro de casos para tomada de decisão mais oportuna

Estratégias em execução no MRJ: 
• Implantação do SINAN Rio
• Implantação do Sistema de Mortalidade por Tuberculose (SISTUB)

Pilar 2 - Políticas arrojadas e sistemas de apoio 



Objetivo no Plano Nacional: Estabelecer parcerias para fomentar a realização 
de pesquisas no País em temas de interesse para a Saúde Pública

Estratégias em execução no MRJ:
• Parceria com a Fiocruz, UFRJ e UERJ para pesquisas 
• Pesquisas realizadas por técnicos, residentes e estagiários da GDPP

Objetivo no Plano Nacional: Promover a incorporação de iniciativas 
inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose

Estratégias em execução no MRJ:
• “Call center ativo” 
• Apresentação anual de experiências exitosas da rede: “Ciclo de Debates”

Pilar 3 - Intensificação da pesquisa e inovação





Coordenação de Linhas de Cuidados de Doenças Crônicas 
Transmissíveis:
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Gerente da Área Técnica das Doenças Pulmonares Prevalentes:
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Equipe técnica:
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Maíra Guazzi

Mariana Puppin
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Contatos: gps.subpav@gmail.com 
Tel: 3971-3035

Obrigada!



Pilar 1 – Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

Intensificar as 
atividades
colaborativas TB-HIV

• Gerencia de IST/AIDS  e Gerencia de Doenças Pulmonares sob a 
mesma coordenação e partilhando recursos

• Testagem HIV realizada em 82% dos casos notificados em 2016
• Diagnóstico e acompanhamento de casos de tuberculose e HIV 

descentralizados para a atenção primária
• Publicação dos Guias de Referencia Rápida para a Atenção Básica 

( Tuberculose e HIV/AIDS)  
• Boletim epidemiológico TB/HIV (proposta)

Intensificar as ações
de prevenção

• Criação de sistema de informação de ILTB e contatos (proposta)
• Gestão racional do PPD

REMOVER



Pilar 2 – Políticas arrojadas e sistema de apoio

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

Fomentar ações
para garantir a
realização das
atividades de cuidado
e prevenção da
doença com recursos
adequados (humanos,
infraestrutura e
financeiros)

• Metas de tuberculose incluídas no PPA
• Tema tuberculose pautado em reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde
• Campanha de comunicação para o público em mídias sociais 

(em planejamento)
• Eventos de comunicação e advocacy realizados nas datas 

relativas a tuberculose

Fortalecer a
articulação intra e
intersetorial para
garantia dos direitos
humanos e cidadania
nas ações de controle
da doença

• Articulação com o legislativo e judiciário (em planejamento-
GT de políticas públicas no município do Rio de Janeiro para o 
fim da tuberculose como problema de saúde pública)

RETIRAR



Pilar 2 – Políticas arrojadas e sistema de apoio

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

Fortalecer a
participação da
sociedade civil
nas estratégias de
enfrentamento da
doença

• Estabelecer espaços de articulação entre gestão e sociedade civil 
para o controle da tuberculose.

• Fomento da integração das coordenações de saúde e unidades de 
saúde com  as organizações civis locais

• Participação da GDPP no Fórum de ONGs TB

Melhorar a 
qualidade
dos sistemas
informatizados de
registro de casos 
para tomada de 
decisão mais 
oportuna

• Implantação do SINAN Rio
• Execução da rotina de manutenção do SINAN
• Contratação de epidemiologista específico para o setor 

RETIRAR



Pilar 3 – Intensificação da pesquisa e inovação

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

Estabelecer parcerias
para fomentar a
realização de pesquisas
no País em temas de
interesse para saúde
pública

• Parceria com a Fiocruz, UFRJ e UERJ para pesquisas da área de 
laboratório de micobacterias

• Pesquisas realizadas por técnicos , residentes e estagiários da 
GDPP

Promover a
incorporação de
iniciativas inovadoras
para aprimorar o
controle da 
tuberculose

• Apresentação anual de experiências exitosas da rede no “Ciclo
de Debates”


