
BRASIL LIVRE
DA TUBERCULOSE
PLANO NACIONAL PELO FIM DA TUBERCULOSE COMO 
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA



METAS

Menos de 10 casos por 100 mil habitantes até o ano de 2035.

Coeficiente de mortalidade para menos de 1 óbito por 100 mil habitantes.



TUBERCULOSE NO MUNDO

CARGA DA DOENÇA

10,4 milhões de pessoas
adoeceram com tuberculose em 
2015.

1,1 milhão de pessoas
vivendo com HIV

desenvolveram tuberculose.

1,8 milhão de homens, 
mulheres e crianças
morreram de tuberculose 

em 2015, incluindo 400 mil
pessoas vivendo com HIV.

Em 2014, 480 mil pessoas
desenvolveram tuberculose 

multidrogarresistente, com 190
mil mortes associadas.



ESTIMATIVA DO COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO MUNDO EM 2015

Fonte: Organização Mundial de Saúde (2016).



Fonte: Adaptado da Organização Mundial de Saúde (2016).



AMÉRICAS

• A região das Américas 
representa 3% da 
carga mundial de 
tuberculose.

• 18.500 óbitos 
estimados na região.

• 7.700 casos de 
tuberculose 
multidrogarresistente
(TBMDR).
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AMÉRICAS

• 31.600 casos estimados 
de TB-HIV.

• Brasil (casos de 
tuberculose de todas as 
formas e TB-HIV) e Peru 
(TBMDR) são os dois 
países da região na lista 
de classificação da OMS.
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BRASIL

• 2° maior PIB entre os países das Américas, atrás dos Estados 

Unidos da América.

• 5° maior renda per capita da América do Sul.

• 6° posição em relação a expectativa de vida.

• 15° no ranking do Índice do Desenvolvimento Humano (IDH) 

entre os países americanos.



TUBERCULOSE NO BRASIL

CARGA DA DOENÇA

69 mil pessoas
adoeceram com tuberculose.

6,8 mil pessoas
vivendo com HIV

desenvolveram tuberculose.

4,5 mil de homens, 
mulheres e crianças
morreram de tuberculose.

1.077 pessoas
desenvolveram tuberculose 
multidrogarresistente.



INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE

Fonte: (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016).
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Coeficiente de incidência de tuberculose no Brasil: valores observados de 2001 a 2014 e preditos 
para o período 2015 a 2035.



POR ESTADO

AMAZONAS e RIO DE 
JANEIRO – Maior risco.

DISTRITO FEDERAL –
Menor risco.



MORTALIDADE POR TUBERCULOSE

Fonte: (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016).
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Coeficiente de mortalidade por tuberculose no Brasil: valores observados de 2001 a 2014 e 
preditos para o período 2015 a 2035.



POR ESTADO

RIO DE JANEIRO e 
PERNAMBUCO – 5,0 e 4,5 
óbitos por tuberculose/100 
mil habitantes.

DISTRITO FEDERAL e 
TOCANTIS – 0,5 óbito por 
tuberculose/100 mil 
habitantes.



CURA E ABANDONO

Fonte: SES/MS/Sinan.

Percentual de cura e abandono de casos novos de tuberculose pulmonares com confirmação 
laboratorial. Brasil, 2001 a 2014.



DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS



RIO DE JANEIRO

CENÁRIO 1

SUBCENÁRIOS: 1.0
1.1
1.2
1.3



RIO DE JANEIRO

CENÁRIO 2

SUBCENÁRIOS: 2.2
2.3



MUNICÍPIOS SEGUNDO O CENÁRIO SOCIOECONÔMICO E EPIDEMIOLÓGICO E 
OPERACIONAL PARA TUBERCULOSE

Fonte: Programa Nacional de Controle da Tuberculose



CONTROLE E ENFRENTAMENTO DA 
DOENÇA



FORTALEZAS• Prioridade de governo.

• Diagnóstico e tratamento 
padronizado e disponível 
no SUS.

• Elevada cobertura 
vacinal do BCG.

• Descentralização das 
ações de detecção, 
diagnóstico  e 
acompanhamento para 
Atenção Básica.



FORTALEZAS• Ampliação da rede de 
diagnóstico.

• Implantação da Rede de 
Teste Rápido Molecular.

• Criação da Frente 
Parlamentar de Luta 
contra Tuberculose.

• Existência de uma rede 
de pesquisa em 
tuberculose – Rede-TB.



FORTALEZAS• Estabelecimento de 
parcerias com os 
ministérios, 
departamentos de IST, 
Aids e Hepatites Virais e 
Secretaria de Ciência e 
Tecnologia.

• Estratégias de análise de 
dados para o 
monitoramento das 
ações de controle da 
tuberculose na Atenção 
Básica.



DESAFIOS • Manutenção do 
enfrentamento da 
doença.

• Manutenção dos 
insumos para o 
diagnóstico da doença.

• Manutenção das 
coberturas vacinais.

• Manutenção da Frente 
Parlamentar.



DESAFIOS • Expansão da realização 
do exame de cultura.

• Expansão da Rede de 
Teste Rápido Molecular.

• Expansão da 
descentralização e 
qualificação das ações de 
enfrentamento na 
Atenção Básica.

• Expansão das 
articulações intersetorial
e intrassetorial.



DESAFIOS • Vigilância do óbito por 
tuberculose, da infecção 
latente da tuberculose e 
da tuberculose 
resistente.

• Melhoria dos indicadores 
de desfecho do 
tratamento.

• Melhoria nos sistemas de 
informação para fins de 
vigilância e tomada de 
decisão.



DESAFIOS
• Implantação de novas 

tecnologias de 
diagnóstico e tratamento.

• Fortalecimento das ações 
de controle da 
tuberculose nas 
populações mais 
vulneráveis.

• Abordagem da doença na 
perspectiva dos 
determinantes sociais.

• Fortalecimento da 
articulação entre gestão 
e sociedade civil.



PILARES E PRINCÍPIOS

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3

Intensificação 
da pesquisa e 
inovação

Políticas 
arrojadas e 
sistema de apoio

Prevenção e 
cuidado integrado 
e centrado no 
paciente.



PRINCÍPIOS

1. Liderança e responsabilização de governo, com componentes de 

Monitoramento & Avaliação.

2. Forte coalisão com as organizações da sociedade civil e 

comunidades.

3. Proteção e promoção dos direitos humanos, da ética e da 

equidade.

4. Adaptação da estratégia e das metas pelos países, com colaboração 

global.



VISÃO

Brasil livre da tuberculose



META

Reduzir o coeficiente de incidência para 
menos de 10 casos por 100 mil hab. até 
o ano de 2035.

Reduzir o coeficiente de mortalidade 
por tuberculose para menos de 1 óbito 
por 100 mil hab. até o ano de 2035. 



COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO



• Executar as ações de controle da tuberculose localmente.

• Realizar articulações intersetoriais e intrassetoriais.

• Notificar ao Sistema de Informação  de Agravos de 
Notificação (Sinan) os casos de tuberculose.

• Analisar e divulgar informações epidemiológicas por 
meio de boletins e informes e utilizá-las.

• Realizar visitas de monitoramento.

• Assegurar a realização dos exames diagnósticos.

• Acompanhar as medidas de controle preventivas e 
profiláticas.



• Providenciar, junto ao órgão regional ou estadual, os 
medicamentos para o tratamento da tuberculose.

• Articular-se com as unidades executoras, com a equipe da 
Estratégia Saúde da Família ou o agente comunitário e 
com os segmentos organizados da comunidade.

• Organizar a rede de laboratórios locais e suas referências 
municipais, regionais e estaduais.

• Identificar, mapear e capacitar as equipes da Atenção 
Básica sobre as ações de controle da tuberculose com o 
apoio do estado.



• Estimular a organização e a participação da sociedade 
civil no controle da tuberculose.

• Elaborar e distribuir materiais educativo/informativo.





APOIO:


