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1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA
NÚMERO DO TC:

78

TÍTULO DO TC:

Fortalecimento da Vigilância em Tuberculose.

Objeto do TC:

Desenvolvimento das atividades do Programa de Controle de Tuberculose e outras Pneumopatias.

Número do processo:

25.000129464/2012-70

Número do SIAFI: 493909

Data de início

18/12/2012

Data de término:
28/12/2022

DETALHAMENTO DO TA

Nº

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

TA:

1

recurso

R$8.001.000,00

TA:

2

recurso

R$6.825.000,00

TA:

3

recurso

R$5.500.000,00

TA:

4

prorrogação

TA:

5

recurso

R$0,00
R$6.825.000,00

Valor Total no TC:

R$ 27.151.000,00

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE
Área técnica

Secretaria de Vigilância em Saúde/Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão
Respiratória de Condições Crônicas (SVS/CGPNCT)

Responsável:

Daniele Maria Pelissari

Endereço:

SRTV 702, Ed. PO 700 - Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040

Telefone:

6133152787

E-mail:

daniele.pelissari@saude.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS
Área técnica

Doenças Transmissíveis e Determinantes Ambientais da Saúde (UT CDE)

Responsável:

Miguel Angel Aragón López

Endereço:

Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF

Telefone:

(61)32519487

E-mail:

3

aragonm@paho.org
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2. CONTEXTO
Os objetivos do Termo de Cooperação TC78 estão alinhados com as prioridades de saúde do Governo Federal, no que diz respeito
à redução da morbidade pela tuberculose por meio da ampliação da taxa de cura dos casos bacilíiferos e da ampliação do acesso
ao diagnóstico TB-HIV. Todas as ações técnicas propostas para o ano de 2020, que contaram com a participação da OPAS, estavam
alinhadas com as prioridades do Governo. Além disso, em 2019, o país teve papel relevante nas discussões que envolvem a
tuberculose nos BRICS. No desenvolvimento e execução deste Termo de Cooperação (TC78), foram obtidos consideráveis avanços
para o controle da tuberculose, em alinhamento com o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis dentro da nova estrutura da Secretaria de Vigilância em Saúde. (Decreto Nº 9.795, de 17 de maio de 2019) :
• Manutenção ao apoio à realização de mobilização junto aos parlamentares do Congresso Nacional para os trabalhos da Frente
Parlamentar pela luta contra a Tuberculose.
• Participação na revisão e atualização das Normas Nacionais de TB e guias laboratoriais
. Participação no grupo que discute as questões relacionadas à co-infecção TB/HIV
• Participação no Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Controle da Tuberculose
Mesmo sendo a tuberculose um agravo de forte determinação social, e o país atravessar nos últimos anos uma crise política e
econômica, a priorização do combate à doença sempre se manteve em todas as esferas de governos e a OPAS sempre manteve e
fortaleceu sua cooperação ao MS.

3. 1º SEMESTRE DE 2020
3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS
1)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

1

Gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema
de informação aperfeiçoada para: aumentar a detecção de casos novos,
aumentar a cura e diminuir o abandono do tratamento.

Indicador(es)

Descrição do(s) indicador(es)

Percentual de detecção anual de pelo menos 70% dos casos estimados de TB.
Percentual de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera (85%)
Percentual de abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose (5%)
SINAN-Net (versão 2012) implantado e funcionando.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

Tuberculose como prioridade na gestão em saúde nos Estados e municípios
prioritários. Manutenção dos 70%
Ampliar a taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
Reduzir a menos de 5% o abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose
Melhoria no sistema e priorização de monitoramento da doença

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

5

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
As ações propostas no PTA deste primeiro semestre de 2020 para o TC 78 têm contribuído positivamente para a
cooperação técnica ao MS e essa cooperação reflete-se numa melhoria dos indicadores, onde o número de casos
novos de tuberculose vem caindo ano a ano a uma taxa de aproximadamente 2%.
A taxa de cura aumentou para 74% e a taxa de abandono diminuiu no último período embora ainda esteja por volta
dos 11%, refletindo uma melhora nas condições de atenção e acompanhamento dos casos.
Algumas ações não foram completadas no período devido às dificuldades técnicas, políticas e logísticas como, por
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exemplo, a realização de estudos, a implantação definitiva da vigilância da infecção latente por TB, a reunião da Rede
de Investigação e Desenvolvimento em TB do Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas em TB e a
publicação do Boletim Epidemiológico de Tuberculose, ocorreram reuniões com as Cooordenações de TB (Estados e
DF), onde analisou-se a redução do diagnóstico de tuberculose em aproximadamente 40%. (Qualquer reunião ou
atividade citada, foi realizada utilizando tecnologias de conferências virtuais, em virtude dos diferentes isolamentos
sociais adotados em cada estado, que impossibilita o cumprimento previsto dos treinamentos nas Unidades
Federadas, conforme ações programadas para este primeiro semestre de 2020).
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As interrupções do trabalho programado no semestre anterior foram reprogramadas para execução neste primeiro
semestre de 2020, as quais se somaram nas ações já programadas. Após a decretação da emergência de COVID-19 a
execução ficou alinhada somente aos elementos de despesa passíveis de execução perante a emergência .
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Os processos de descentralização das ações de Vigilância em Saúde foram apoiados em sua plenitude, assim como os
processos de desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise de situação de saúde para a tuberculose.

O material técnico para suporte das ações de Vigilância em Tuberculose foi elaborado de acordo com as necessidades.
Foram feitos o monitoramento e a avaliação de todos os registros de casos de tuberculose diagnosticados e
informados no sistema de informação de agravos de notificação - SINAN-NET.

Discutiu-se também a melhoria dos sistemas existentes visando à vinculação de dados entre os sistemas.
2)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

2

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa
Nacional de Controle da Tuberculose fortalecidas.

Indicador(es)

Descrição do(s) indicador(es)

Percentual de Estados e municípios visitados anualmente com relatório e
recomendações encaminhadas
Percentual de Estados que elaboraram planos de ação de controle da TB a partir das
recomendações das visitas de monitoramento
Percentual de execução das atividades planejadas pelo PNCT

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

Cooperação política e técnica para o controle da tuberculose
Apoiar os estados na construção da metodologia e instrumentos de coleta e
avaliação das visitas de monitoramento
Executar 100% do planejado

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

5

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
Ainda que tenham ocorrido limitações no primeiro semestre de 2020, algumas das atividades programadas no PTA
contribuíram para o fortalecimento da cooperação técnica ao tema de tuberculose no MS, no que tange a realização
de estudos técnicos para a Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transição Respiratória e condições
Crônicas (CGDR), fortalecendo o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações.

Algumas das visitas programadas para apoiar estados e municípios na identificação de ações estratégicas prioritárias
aos programas de controle da tuberculose, não ocorreram em virtude na Emergência ou foram substituídas por
5
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reuniões. (Qualquer reunião ou atividade citada, foi realizada utilizando tecnologias de conferências virtuais, em
virtude dos diferentes isolamentos sociais adotados em cada estado, que impossibilita o cumprimento previsto dos
treinamentos nas Unidades Federadas, conforme ações programadas para este primeiro semestre de 2020).
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As interrupções do trabalho programado no semestre anterior foram reprogramadas para execução neste primeiro
semestre de 2020, as quais se somaram nas ações já programadas. Após a decretação da emergência de COVID-19 a
execução ficou alinhada somente aos elementos de despesa passíveis de execução perante a emergência .
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Para o desenvolvimento desse resultado diversos produtos foram realizados no primeiro semestre de 2020.
Manteve-se o apoio aos estudos para fortalecer as ações de planejamento, a tuberculose monitoramento e avaliação,
subsidiando estados e Municípios nas ações de controle da tuberculose. Análise de aspectos associados ao
desempenho dos programas de controle da tuberculose e elaboração de manual de monitoramento e avaliação das
ações de controle da tuberculose para gestores a fim de possibilitar a qualificação dos processos de planejamento e
operacionalização de estratégias para enfrentamento da tuberculose. Monitoramento da realização de testes rápidos.
3)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

3

Controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações sob risco (presídios,
moradores de rua e índios) implementadas e/ou fortalecidas. Colaboração
entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção.

Indicador(es)
Descrição do(s) indicador(es)

* % de oferta de testagem anti*HIV entre os casos de tuberculose;
* % de municípios com TDO comunitário.

Meta(s)
Descrição da(s) meta(s)

Ampliar a testagem da co-infecção de TB/HIV para 100%

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

2

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
O trabalho da Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transição Respiratória e condições Crônicas
(CGDR) nos estados e municípios no controle da TB-MR e com as populações prioritárias, aí incluídos os portadores do
HIV, realizado através das ações programadas no PTA do primeiro semestre de 2020, foi permanente e vem
propiciando importante impacto no controle da doença. Os portadores de TB-MDR ainda constituem um contingente
pequeno dentro do grupo de portadores de TB no país (cerca de 1%), ainda assim, vem sendo realizado um trabalho
abrangente de detecção dessa forma da doença por meio de testes rápidos que ao mesmo tempo em que identificam
a presença do bacilo, definem se ele é resistente aos medicamentos de primeira linha utilizados na rede pública. Vale
ressaltar a importância do projeto de controle da TB em presídios financiado com recursos externos da ordem de R$
27 milhões; esse projeto está sendo executado em algumas penitenciárias do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e
tem perspectiva de expansão para outras unidades federadas. Este projeto tem total autonomia e independência em
relação ao CGDR e à OPS, sendo inclusive executado pelo Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça.
(Qualquer reunião ou atividade citada, foi realizada utilizando tecnologias de conferências virtuais, em virtude dos
diferentes isolamentos sociais adotados em cada estado, que impossibilita o cumprimento previsto dos treinamentos
nas Unidades Federadas, conforme ações programadas para este primeiro semestre de 2020).
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As interrupções do trabalho programado no semestre anterior foram reprogramadas para execução neste primeiro
semestre de 2020, as quais se somaram nas ações já programadas.
6
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Após a decretação da emergência de COVID-19 a execução ficou alinhada somente aos elementos de despesa
passíveis de execução perante a emergência .
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
As ações programadas para o período foram adiadas, pretende-se organizar o PTA para possibilidade de execução do
segundo semestre de 2020 ou primeiro semestre de 2021, para manutenção do fortalecimento do Sistema de
Informação em Tratamentos Especiais (SITE) –TB para monitorar a gestão clínica e farmacêutica dos casos de TB
resistente e continuidade das ações de colaboração permanente entre a OPAS, a Coordenação Geral de Vigilância das
Doenças de Transição Respiratória e condições Crônicas (CGDR) e o Departamento de Doenças de Condições Crônicas
e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI).
4)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE:

4

Profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório,
rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão
capacitados. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social,
por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos PCTs e em
todas as suas áreas de atuação.

Indicador(es)

Descrição do(s) indicador(es)

* % de capacitações para multiplicadores entre as realizadas;
* Número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades
promovidas pelo PNCT;
* % de capacitações ofertadas e realizadas de acordo com a política de capacitações
do MS;
* Manutenção de Comitês Metropolitanos e Fóruns Estaduais de TB.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Ter capacitado profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de
laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e
ter realizado ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por
intermédio de formação de multiplicadores.

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

5

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
Em relação às ações programadas no PTA do primeiro semestre de 2020 foi realizada ação educativa em saúde,
comunicação e mobilização social, por intermédio da Visita Técnica LGBTI pessoas Privadas de Liberdade visando atuar
na prevenção e controle da tuberculose.

(Qualquer reunião ou atividade citada, foi realizada utilizando tecnologias de conferências virtuais, em virtude dos
diferentes isolamentos sociais adotados em cada estado, que impossibilita o cumprimento previsto dos treinamentos
nas Unidades Federadas, conforme ações programadas para este primeiro semestre de 2020).
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As interrupções do trabalho programado no semestre anterior foram reprogramadas para execução neste primeiro
semestre de 2020, as quais se somaram nas ações já programadas. Após a decretação da emergência de COVID-19 a
execução ficou alinhada somente aos elementos de despesa passíveis de execução perante a emergência .
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
7
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Foram capacitados profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a
droga-resistência em todas as esferas de gestão e realizadas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização
social, por intermédio de formação de multiplicadores.

Também aumentou o número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades promovidas pela
Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas (CGDR)
5)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

5

Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e
municípios fortalecida.

Indicador(es)
Descrição do(s) indicador(es)

* %de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado (80%);
* % de casos (população alvo) que realizam cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV,
indígena) 100%.

Meta(s)
Descrição da(s) meta(s)

* Ter fortalecido a vigillância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos
estados e municípios.

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

3

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
Em relação às ações programadas no PTA do primeiro semestre de 2020, houve a Inauguração do Laboratório de
Análises Clínicas da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, fortalecendo a rede de Laboratórios nos estados e
municípios, o que gera impacto na realização de cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV, indígena. Foi realizado o
Curso Intensivo de Manejo Clinico e Operacional de Tuberculose com Sensibilidade e Resistência a Medicamentos
para Médicos no Brasil, atividade esta que visa o fortalecimento da vigilância da droga-resistência.

(Qualquer reunião ou atividade citada, foi realizada utilizando tecnologias de conferências virtuais, em virtude dos
diferentes isolamentos sociais adotados em cada estado, que impossibilita o cumprimento previsto dos treinamentos
nas Unidades Federadas, conforme ações programadas para este primeiro semestre de 2020).
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As interrupções do trabalho programado no semestre anterior foram reprogramadas para execução neste primeiro
semestre de 2020, as quais se somaram nas ações já programadas.

Após a decretação da emergência de COVID-19 a execução ficou alinhada somente aos elementos de despesa
passíveis de execução perante a emergência.
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Foram concluídas duas ações do Resultado Esperado 5, mantida o fortalecida as ações de vigilância para a mesistência
medicamentosa e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, bem como houve incremento no número de
casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado e de casos nas populações-alvo que reliazam
cultura prévia ao tratamento (população privada de liberdade, população em situação de rua, população indígena,
portadores do HIV).

8

Relatório Técnico - 1º Semestre de 2020

6)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

6

Investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de
Controle da Tuberculose incluídas.

Indicador(es)
Descrição do(s) indicador(es)

* % de pesquisas realizadas pelo PNCT ou parceiros que estejam de acordo com as
prioridades do PNCT.

Meta(s)
Descrição da(s) meta(s)

* Ter incluído a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos
Programas de Controle da Tuberculose.

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

1

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
Em relação à ação programada no PTA do segundo semestre de 2020, em referência ao apoio à realização do 1º
Congresso de Tuberculose, Micobactérias e não tuberculosas e Micoses não tuberculosas e Micoses Sistêmicas, esta
ação será reprogramada para a temática de Tuberculose e assim como para os demais temas do DCCI/SVS/MS.
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As interrupções do trabalho programado no semestre anterior foram reprogramadas para execução neste primeiro
semestre de 2020, as quais se somaram nas ações já programadas. Após a decretação da emergência de COVID-19 a
execução ficou alinhada somente aos elementos de despesa passíveis de execução perante a emergência .
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Vem sendo incluída, paulatinamente, com apoio da Rede-TB (mais de 300 pesquisadores dedicados à TB) a
investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose tanto a nível
federal quanto estadual e municipal.
7)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

7

Tratamento Diretamente Observado (TDO)na Atenção Básica (PSF e PACS) de
grandes centros urbanos expandido.

Indicador(es)
Descrição do(s) indicador(es)

* % das unidades básicas de saúde fazendo TDO;
* %de casos de TB em TDO.

Meta(s)
Descrição da(s) meta(s)

* Ter expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e
PACS) de grandes centros urbanos.

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

0

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
(Não tivemos programação para o RE 7)
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b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
(Não tivemos programação para o RE 7)
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
(Não tivemos programação para o RE 7)
8)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)
Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)
Nº do RE/Descrição do RE:

8

Cooperação Sul-Sul para controle da tuberculose desenvolvida.

Indicador(es)
Descrição do(s) indicador(es)

Nº de atividades de cooperação Sul-Sul na área de controle da tuberculose. (base
anual)
Nº de publicações para cooperação Sul-Sul. (base anual)

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

A cooperação Sul-Sul abordará dentre outros temas a Avaliação de Impacto na
Saúde e as atividades desenvolvidas no âmbito da OTCA e Mercosul para o controle
da Tuberculose

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

0

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
(Não tivemos programação para o RE 8)
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
(Não tivemos programação para o RE 8)
c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
(Não tivemos programação para o RE 8)
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3.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS
Impactados com a necessidade de priorização em relação a emergência de COVID - 19, a cooperação técnca manteve o
opoio básico em relação as contribuições diretas e indiretas destas atividades às necessidades do governo no primeiro
semestre de 2020, mas cabe ressaltar a manutenção das principais contribuições diretas, para os trabalhos relacionados a
redução da morbidade por tuberculose, a ampliação da taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e
do acesso ao diagnóstico da coinfecção TB/HIV.
O fortalecimento da vigilância epidemiológica, com a ampliação da capacidade de detecção precoce de casos da doença e a
aplicação da metodologia Epi-review desenvolvida pela OMS e aplicada por uma equipe do programa global durante duas
semanas em algumas capitais. O aprimoramento e a qualificação das ações e estratégias preconizadas para capacitação,
comunicação e informação dos profissionais de saúde, população em geral e populações mais vulneráveis, especialmente a
população privada de liberdade. A descentralização das ações de controle da tuberculose para a atenção básica.
A qualificação do processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e
avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios.
Também as discussões em torno da importância da proteção social dos portadores de TB têm levado o país a protagonizar a
construção de uma agenda na busca de alternativas e soluções para o controle da TB especialmente nas populações mais
vulneráveis. Da mesma forma, a construção de uma agenda e a realização de pesquisas, principalmente pragmáticas, têm
feito com que grandes avanços tenham sido conquistados na área.

3.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES
Como recomendações para o tema, podemos citar a manutenção da tuberculose como prioridade na agenda das
autoridades, dos tomadores de decisão, em todos os níveis. A necessidade de serem mantidos os canais abertos com as
comunidades, os movimentos sociais e instituições que representem as populações mais vulneráveis, realizando trabalho
conjunto de conscientização, também da população geral e o trabalho estreito com a Rede-TB, uma rede de mais de 300
pesquisadores brasileiros dedicados à TB, que vem continuamente elevando o país ao patamar dos maiores geradores de
conhecimento e evidências na área, fazendo parte agora da Rede de Pesquisas em TB dos BRICS.
A crise global pela covid-19 provocou uma necessidade crescente de adotar o trabalho remoto, assim como cada vez mais
desenvolver atividades à distância, se quisermos alcançar um número maior de pessoas na localidades mais distantes do
Brasil. As instituições que entenderem esse recado estarão um passo à frente para assumir os desafios impostos pelas
políticas públicas de saúde. Para isso acontecer, é preciso vencer as dificuldades como a pouca prática institucional e a falta
de estrutura.
Considerando que o melhor retorno a esperar será a sobrevivência das pessoas e que a travessia – na batalha contra a
covid-19 – não tem data para terminar, a que se investir na modernização institucional a partir da aquisição de
computadores, notebooks, equipamentos de som e áudio, plataforma virtual com maior capacidade para
videoconferências, desenvolvimento de cursos auto instrucionais, desenvolvimento de aplicativos, entre outros recursos,
cujo propósito será garantir a adaptação da esfera federal às novas exigências do mundo moderno, em favor do avanço das
políticas públicas. Ademais, o DCCI necessita atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos
profissionais que atuam no SUS, com o objetivo de fomentar e apoiar a disseminação de meios e tecnologias de informação
e comunicação que possibilitem ampliar, em escala, o alcance das atividades educativas.Diante do exposto, está previsto
para o segundo semestre de 2020 a aquisição de materiais permanentes que deem conta de parte desse desafio
institucional.

3.4 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE
RE

Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas

% estado de avanços das
ações

1

5

1

4

20%

2

5

1

4

20%

3

2

1

1

50%

4

5

1

4

20%

5

3

2

1

70%
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RE

Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas

% estado de avanços das
ações

6

1

0

1

0%

7

0

0

0

0%

8

0

0

0

0%

Total:

21

6

15

36%

3.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)
Recursos repassados:

US$ 11,092,184.76

Recursos desembolsados:

US$ 8,982,070.60

Pendente de pagamento:

US$ 396,439.71

Saldo:

US$ 1,713,674.45
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