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1. Introdução 

1.1 Finalidade do documento 

Este documento faculta orientação aos países sobre a elaboração e a atualização de planos para 
atenuar o impacto das doenças do coronavírus (COVID-19) nos serviços de tuberculose (TB). A 
finalidade geral consiste em restabelecer e acelerar os serviços da TB para cumprir as metas 
nacionais e mundiais de erradicação dessa doença. Inclui considerações sobre a definição de 
prioridades e o planeamento de intervenções baseadas na situação nacional em termos de TB e 
COVID-19 e outros fatores contextuais, bem como sobre a identificação e a mobilização dos 
recursos necessários. 

Os principais públicos-alvo da Nota Informativa são os programas nacionais da TB e os 
beneficiários principais de subvenções do Fundo Global. O documento também pode ser utilizado 
por outras partes interessadas no desenvolvimento ou melhoramento dos planos de 
restabelecimento e recuperação na área da TB para o COVID-19 e/ou dos programas nacionais 
de apoio.  

1.2 Progresso na resposta global à TB 

Os programas de saúde apoiados pela parceria do Fundo Global já salvaram 38 milhões de vidas 

até ao final de 2019. No geral, o número de mortes anuais causadas por SIDA, TB e malária foi 

reduzido em quase 50% desde o pico das epidemias nos países onde o Fundo Global investe. 

Porém, embora tenham sido feitos enormes avanços em 2019, os efeitos indiretos da pandemia 
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do COVID-19 em 2020 ameaçam deitar a perder décadas de progresso na luta contra o VIH, a 

tuberculose e a malária.  

A Declaração Política da Reunião de Alto Nível da ONU (RAN ONU) de 2018 sobre a TB 
congregou uma dinâmica global sem precedentes para acelerar a resposta à TB, atingindo o 
primeiro marco com a deteção e o tratamento de 7 milhões de casos de TB em 2018.  Com esta 
tendência, esperava-se que o número de “pessoas com TB omissas” fosse diminuído o suficiente 
até 2022 para possibilitar que os países atingissem as metas de erradicação da TB. Embora a 
meta da RAN ONU para 2018 tenha sido atingida pela maioria dos países, progressos adicionais 
ficaram estagnados e existe, aliás, o risco de reversão devido à pandemia de COVID-19. 
Preveem-se retrocessos semelhantes com as outras metas da RAN ONU para o diagnóstico de 
TB pediátrica e TB resistente a fármacos (TB-DR) e a cobertura do tratamento preventivo da TB 
(TPT). 

1.3 Impacto do COVID-19 nos serviços da TB 

A análise de modelos projeta 6,3 milhões de casos de TB e 1,4 milhões de mortes por TB 
adicionais atribuíveis à pandemia de COVID-19 entre 2020 e 2025. Em 2020, prevê-se um número 
adicional de 525 000 mortes por TB, em comparação com 2018, em resultado da pandemia de 
COVID-19. A incidência global de TB e as mortes pela mesma doença aumentariam em 2021 para 
os níveis de 2013 e 2016, respetivamente; um revés de 5 a 8 anos no combate à TB. O COVID-19 
afetou toda a cadeia de cuidados e prevenção da TB. 

Diagnóstico da TB: a notificação de casos de TB apresentou uma redução na maioria dos 
países com carga de TB elevada. As pessoas com sintomas de TB enfrentam dificuldades no 
acesso às unidades de cuidados de saúde devido a confinamentos e restrições de circulação, 
perda de rendimento, receio de infeção pelo COVID-19 em ambientes hospitalares e desvio de 
recursos dos serviços da TB. Os recursos humanos, hospitais e camas afetos à TB, bem como 
o equipamento GeneXpert para testagem molecular rápida da TB, foram reatribuídos à resposta 
ao COVID-19. Os mecanismos de colheita e transporte de amostras, a deteção ativa de casos, 
o rastreio de contactos e as atividades de prevenção da TB estão paralisados em muitos 
lugares devido às restrições de circulação, ao receio de exposição ao COVID-19, à falta de 
equipamento de proteção individual (EPI) e à necessidade de observar as normas de 
distanciamento físico. Houve também atrasos na notificação da TB, uma vez que os 
trabalhadores e supervisores da área da TB foram desviados para atividades de resposta ao 
COVID-19.  

Tratamento da TB: os serviços de tratamento também foram afetados na maioria dos países com 
carga de TB elevada. Alguns doentes tiveram de interromper o tratamento, por não conseguirem 
deslocar-se aos centros de tratamento ou por escassez de medicamentos, em particular nas 
unidades de saúde periféricas que enfrentavam desafios em matéria de transporte. A adesão ao 
tratamento e a monitorização de reações adversas aos medicamentos foram negativamente 
afetadas, uma vez que os trabalhadores da saúde foram destacados para a resposta ao COVID-
19. Há relatos de perturbações nas cadeias de aprovisionamento, logística e abastecimento, em 
especial de medicamentos de primeira linha para a TB.  

Outras barreiras no acesso aos serviços: os confinamentos limitaram o acesso à informação e ao 
apoio económico, nutricional, psicológico e psicossocial. A TB e o COVID-19 partilham sintomas 
semelhantes (tosse e febre), o que pode estar a perpetuar e aumentar o estigma e a 
discriminação, em particular no seio das comunidades mais marginalizadas e vulneráveis, que são 
desproporcionalmente afetadas. O rastreio de contactos e outras medidas de saúde pública, 
incluindo o tratamento preventivo da TB, foram interrompidos. 

Sobrecarga do financiamento interno para a TB: o financiamento interno representava uma 
proporção substancial do financiamento para muitos programas da TB e, muitas vezes, apoiava a 
aquisição de medicamentos para a TB que salvam vidas e de recursos humanos cruciais. O 
financiamento público das medidas de atenuação do COVID-19, incluindo os cuidados 
hospitalares e os pacotes financeiros para meios de subsistência perdidos, juntamente com o 
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decréscimo de receitas resultante do abrandamento económico, comprometem a capacidade dos 
governos para cumprir os seus compromissos de financiamento interno para a TB. É provável que 
a transição de grandes segmentos da população para a pobreza extrema venha a alimentar a 
epidemia da TB no futuro. Presentemente, vários países correm um risco acrescido de interrupção 
do fornecimento de medicamentos para a TB e outros elementos cruciais do programa devido a 
cortes no orçamento do Estado, subidas de preços em produtos essenciais e custos logísticos 
mais elevados. 

Perturbações na gestão do programa: em consequência da resposta pandémica, as revisões, a 
supervisão e a formação com incidência no programa de TB foram postas de parte. A falta de 
dados em tempo real sobre o diagnóstico e o tratamento da TB está a impedir a identificação 
exata de anomalias locais, regionais e nacionais nos serviços da TB e a monitorização das 
medidas de atenuação. Verificam-se atrasos nas atividades relacionadas com o aprovisionamento 

devido à mudança de prioridades e às restrições impostas pelos confinamentos. 

1.4 Resposta até à data 

Vários programas nacionais da TB (PNT) tomaram medidas urgentes para atenuar o efeito dos 
confinamentos e restrições relacionados com o COVID-19 nos serviços da TB e ajudaram a 
recuperar algum terreno perdido.  As respostas iniciais centraram-se em serviços essenciais, tais 
como a asseguração do abastecimento ininterrupto de medicamentos aos doentes sob tratamento 
e a manutenção dos serviços de diagnóstico. Foram implantadas abordagens inovadoras, 
incluindo o recurso a trabalhadores da saúde comunitários para ajuda na colheita e no transporte 
de amostras e na entrega domiciliária de medicamentos para a TB, o transporte de amostras de 
expetoração para testagem juntamente com a amostra de COVID-19, a utilização de serviços de 
telefonia móvel para monitorização da adesão ao tratamento e iniciativas de monitorização em 
tempo real conduzidas pelas comunidades para o COVID-19 e a TB. Alguns países realizaram 
uma avaliação nacional rápida e elaboraram um plano de resposta à TB. 

Desde março de 2020, o Fundo Global aprovou mais de 700 milhões de USD para 103 países e 

11 programas plurinacionais a fim de: combater o COVID-19 por meio do aumento da testagem e 

do rastreio e da proteção dos trabalhadores da saúde da linha da frente; adaptar os programas de 

VIH, TB e malária existentes para proteger o progresso; e reforçar os sistemas de saúde para que 

não se desagreguem e estejam preparados para o lançamento de tratamentos e vacinas contra o 

COVID-19 logo que disponíveis. Até setembro de 2020, 104 países e 12 programas plurinacionais 

beneficiaram do Mecanismo de Resposta ao COVID-19 e das flexibilidades de subvenções do 

Fundo Global para apoiar medidas de emergência, incluindo a aquisição de EPI e máquinas 

GeneXpert.  

2. Resposta e adaptação à pandemia de COVID-19 

2.1 Finalidade e objetivos 

A finalidade geral é a de restabelecer e acelerar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da 
TB. Os objetivos específicos são: 

• Reverter as perdas no diagnóstico, no tratamento e na prevenção da TB para os níveis 
pré-COVID-19 durante 2021. 

• Acelerar os serviços de diagnóstico, tratamento e prevenção da TB para voltar ao caminho 
certo no sentido de atingir as metas da RAN ONU até 2022. 

• Adaptar os modelos de cuidados contra a TB aos novos requisitos e contexto do COVID-
19. 

2.2 Considerações fulcrais 

As considerações fulcrais seguintes são importantes ao planear e implementar uma resposta para 
atenuar o impacto do COVID-19 nos serviços da TB: 
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• Aumentar ou, pelo menos, manter os compromissos de financiamento interno para a TB 
assumidos pelos governos para o período 2020-2022. Assegurar que os elementos 
cruciais dos programas da TB sejam mantidos e que quaisquer escassezes sejam 
resolvidas de imediato. Sempre que possível, mobilizar recursos adicionais e/ou 
reprogramar os recursos existentes para expandir programas de restabelecimento do 
diagnóstico, do tratamento e da prevenção da TB. 

• Manter as metas de desempenho ambiciosas acordadas nos planos estratégicos nacionais 
e nos pedidos de financiamento ao Fundo Global (2021-2023). Para tal, os planos de 
recuperação devem visar compensar a perda de 2020, ao mesmo tempo que concretizam 
as metas de 2021 a fim de voltar ao caminho certo no sentido de atingir as metas da RAN 
ONU até 2022. Realizar avaliações rápidas para fundamentar planos nacionais e 
subnacionais que sejam adaptados para colmatar lacunas essenciais, tendo em conta o 
contexto local específico e a viabilidade, sem deixar de promover intervenções inovadoras. 
Tendo em conta o impacto adverso do COVID-19 nas notificações de TB em particular, a 
maioria dos planos nacionais terá de se centrar na deteção de casos de TB como maior 
prioridade. 

• Avaliar o agravamento das barreiras jurídicas, de género e outras barreiras sociais 
(incluindo o estigma e a discriminação) no acesso aos serviços da TB e serviços de apoio 
conexos, inclusive do ponto de vista das populações-chave da TB. Desenvolver 
intervenções e abordagens, incluindo a monitorização conduzida pelas comunidades, para 
superar as barreiras identificadas. 

• Identificar oportunidades para que o programa de TB beneficie da resposta ao COVID-19, 
incluindo uma atenção acrescida às medidas de saúde pública, tais como: prevenção e 
controlo de infeções, rastreio de contactos, deteção ativa de casos, tratamento preventivo, 
redes laboratoriais robustecidas e sistemas de vigilância da doença. 

• Fasear as intervenções tendo em conta a urgência e a viabilidade: curto prazo (6-12 
meses), médio prazo (1-2 anos), longo prazo (2022 e seguintes). Algumas intervenções, 
como a manutenção de serviços de diagnóstico e tratamento, se ainda não estiverem 
implementadas, têm de o ser sem demora para minimizar as perturbações no serviço. 
Outras, como o estabelecimento de um sistema de vigilância em tempo real, exigem 
prazos mais longos para a sua concretização. A preparação de planos e a asseguração de 
investimentos para estas intervenções devem ser efetuadas logo que possível.  

• Documentar os êxitos e os desafios ao implementar abordagens e intervenções 
inovadoras, a fim de fundamentar e orientar a expansão subsequente e documentar os 
ensinamentos obtidos. Sempre que adequado e viável, ponderar o recurso a investigação 
operacional para determinar o seu impacto.  

2.3 Estratégia e intervenções essenciais 

2.3.1 Planeamento e programação da resposta ao COVID-19 

Efetuar uma avaliação rápida e consultas com as partes interessadas nacionais, incluindo as 
comunidades afetadas, para desenvolver planos nacionais e subnacionais de 
restabelecimento e recuperação. Adaptar os planos para fazer face às principais lacunas, 
tendo em conta o contexto local e a viabilidade da implementação, promovendo 
simultaneamente intervenções inovadoras e prioritárias para restabelecer e acelerar as 
atividades de diagnóstico, tratamento e prevenção da TB. Se existirem planos de 
restabelecimento/recuperação, ponderar atualizá-los para inclusão de intervenções 
inovadoras que possam funcionar no contexto específico. Utilizar dados e ponderar a 
modelização para fundamentar a tomada de decisões sobre as combinações de 
intervenções mais eficazes. 

A análise rápida das causas principais ajudará a planear pacotes de intervenções adaptados 
e a fasear intervenções imediatas, intermédias e de longo prazo. A inovação local por parte 
dos países orientará o melhoramento e o aperfeiçoamento adicionais das medidas de 
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atenuação. O Quadro Centrado nas Pessoas para a TB pode orientar a avaliação e o 
planeamento a fim de suprir as lacunas mais críticas em toda a cadeia de cuidados da TB. 
 
O contexto epidemiológico da TB e do COVID-19 difere entre os países e internamente aos 
mesmos. Por conseguinte, a abordagem ideal seria um plano de resposta diferenciado 
baseado na epidemiologia de ambas as doenças, considerando as condições 
socioeconómicas.  
 
Além disso, os PNT devem estar envolvidos na resposta ao COVID-19 e aproveitar os 
planos de resposta ao COVID-19 para promover e fortalecer os serviços da TB. A proteção 
e os cuidados dos trabalhadores de cuidados de saúde, incluindo a exaustão emocional, 
tornaram-se mais relevantes durante a pandemia e devem ser abordados nos planos. 
Sempre que possível, podem ser considerados subsídios adicionais, EPI adequado e 
cobertura de seguro de saúde para trabalhadores de cuidados de saúde que participem na 
resposta ao COVID-19 e à TB. 

2.3.2 Sustentação do compromisso e dos recursos para erradicar a TB 

São necessários patrocínio de alto nível e campanhas de comunicação para conseguir a 
atenção e o compromisso das partes interessadas em todos os níveis, a fim de reverter o 
desvio de recursos para manter e acelerar a resposta à TB. Tal incluiria a obtenção do 
envolvimento da sociedade civil e das comunidades na resposta e a asseguração de 
cuidados de saúde inclusivos e acessíveis, em especial para as populações mais 
marginalizadas e vulneráveis. A resposta multissectorial à pandemia de COVID-19 tem de 
ser reproduzida para a TB. Também é aplicável e necessária para a resposta à TB a 
colaboração entre diferentes ministérios governamentais, como os responsáveis pelas áreas 
das finanças, da segurança interna, dos produtos farmacêuticos, da agricultura, da indústria 

e dos assuntos empresariais, uma “abordagem de todo o governo ao COVID-19”. Tem de 
ser concebida e adotada uma estratégia de comunicações, incorporada num plano de 
comunicações para o COVID-19 sempre que possível, para lidar com desafios respeitantes 
ao comportamento de procura de saúde das pessoas com sintomas de TB, providenciar 
mensagens ao nível comunitário para ambas as doenças, abordar o estigma e mobilizar o 
apoio das comunidades a fim de contribuírem para a resposta.  

Intensificar esforços de patrocínio proativos nos países para destacar as consequências das 

alterações orçamentais para a TB: mobilizar parlamentares, associações médicas 

profissionais, comunidades afetadas pela TB, sociedade civil, comunicação social e 

celebridades para chegar aos decisores. A abordagem da TB na situação pandémica do 

COVID-19 tem de constar da ordem de trabalhos de todas as reuniões de alto nível sobre o 

COVID-19. Sempre que possível, empreender atividades analíticas, como a modelização 

epidemiológica e as estimativas das necessidades de recursos, para apresentar 

informações credíveis aos defensores e aos decisores financeiros.  

Reprogramar/redirecionar os recursos atualmente disponíveis: usar as oportunidades 

disponíveis através dos programas apoiados por doadores existentes, incluindo subvenções 

do Fundo Global e iniciativas estratégicas, bem como opções de reprogramação, para 

restabelecer e acelerar os serviços de TB. A otimização do tempo do pessoal, o recurso a 

trabalhadores comunitários e a contratação a curto prazo são opções para a atenuação 

imediata das carências de pessoal. Identificar áreas de complementaridade no investimento 

de resposta ao COVID-19 que também possibilitem o apoio aos serviços da TB.  

Assegurar cuidados de saúde inclusivos e acessíveis: ao abordar o restabelecimento dos 

serviços da TB e a aceleração da resposta à TB, é também importante procurar medidas 

para atenuar o aumento da vulnerabilidade pela perda económica das famílias e a falta de 

cobertura dos cuidados de saúde, em especial para as populações mais marginalizadas. 
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Através de uma resposta multissectorial, os programas da TB devem maximizar o acesso 

equitativo aos serviços de TB/TB-DR por meio de ligações com os sistemas de segurança 

social e a cobertura universal da saúde (CUS). A fim de avançar para a CUS, os programas 

da TB devem capitalizar iniciativas mais gerais de sistemas de saúde e proteção social que 

consigam dar resposta a epidemias emergentes e prestar serviços de cuidados de saúde 

integrados e centrados nas pessoas. A redução do estigma para a TB e o COVID-19 é 

importante para superar as barreiras aos cuidados. 

2.3.3 Intervenções para restabelecer e acelerar os serviços da TB 

São necessários planos de intensificação de curto e médio prazo em modo de campanha 
para restabelecer e expandir os serviços de TB, a fim de inverter rapidamente a trajetória e 
recuperar o terreno perdido devido ao COVID-19. 
 
Inovações para o diagnóstico da TB 

Campanhas para aumentar os níveis de notificação e cobertura de tratamento da TB: 

planear campanhas de recuperação para fazer face ao volume acumulado de casos de TB 

que não foram cobertos devido à pandemia de COVID-19. As campanhas podem assumir 

diferentes formas, dependendo da situação do COVID-19. Podem ser campanhas únicas ou 

periódicas, baseadas nas unidades ou nas comunidades, para promover e aumentar os 

serviços de testagem da TB e de apoio aos doentes pela mobilização de voluntários das 

comunidades, de organizações da sociedade civil e do público em geral. Podem fazer parte 

de outras atividades, como a despistagem, a testagem e o rastreio de contactos do COVID-

19, a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil (SRMNI) e as campanhas de vacinação 

levadas a cabo aos níveis comunitário ou domiciliário. Tais iniciativas devem ser 

acompanhadas por campanhas na comunicação social no sentido de informar e mobilizar as 

comunidades para que façam uso dos serviços de TB e de complementar os esforços dos 

trabalhadores de cuidados de saúde. Devem ser planeadas com atenção à logística, para 

assegurar a disponibilidade de testes, medicamentos, apoio para doentes e materiais de 

proteção individual para todas as pessoas que façam uso dos serviços. Nos casos em que 

possam não ser viáveis campanhas de proximidade devido a restrições causadas pelo 

COVID-19 ou à sobrecarga do sistema de cuidados de saúde, deve ser ponderado o recurso 

a rádio comunitária, televisão, SMS ou redes sociais, consoante o mais adequado às 

populações-alvo. 

Serviços móveis da TB: têm um importante papel durante a fase de recuperação para 

acelerar a testagem e o tratamento da TB e devem ser considerados sempre que a situação 

de COVID-19 o permita. Carrinhas móveis equipadas com aparelhos digitais de raios X 

portáteis ou de mão, diagnóstico bacteriológico melhorado e deteção precoce da resistência 

a fármacos por meio de testes moleculares rápidos e testes concomitantes para o VIH, a 

diabetes e o COVID-19 oferecem uma excelente oportunidade para o diagnóstico precoce 

baseado nas comunidades. Será útil explorar o potencial das inovações digitais, como o 

diagnóstico assistido por computador (DAC) da radiografia torácica para despistagem e 

triagem da TB. A testagem móvel da TB deve ser planeada para privilegiar as populações-

chave, a fim de assegurar a equidade e maximizar o benefício para as pessoas. Os serviços 

móveis são ferramentas igualmente importantes para a consciencialização da comunidade, 

a ligação com os serviços comunitários de TB existentes e as mensagens de redução do 

estigma. 

Despistagem integrada de TB e COVID-19: tem de ser explorada a despistagem dos 

doentes de TB para o COVID-19 e dos doentes de COVID-19 para a TB em contextos nos 

quais a exposição simultânea a ambas as doenças seja elevada. A despistagem e a 

testagem integradas para a TB e o COVID-19 devem ser praticáveis, uma vez que ambas as 

doenças apresentam sintomas semelhantes e as pessoas com tais sintomas provavelmente 
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consultarão prestadores de cuidados de saúde que podem controlar ambas as doenças. Tal 

implicará o desenvolvimento de algoritmos de diagnóstico, o planeamento e o reforço da 

capacidade laboratorial para fazer face a ambas as doenças e a observância das 

necessárias medidas de prevenção e controlo de infeções. 

Descentralização da testagem da TB para melhorar o acesso: aumentar os testes de TB aos 

níveis comunitário e domiciliário utilizando carrinhas móveis plenamente equipadas, 

expandir as atividades de deteção ativa de casos e robustecer os sistemas de colheita e 

transporte de amostras. A disponibilidade de testes moleculares portáteis, que podem ser 

usados para ambas as doenças (por exemplo: GeneXpert e Truenat), de máquinas de raios 

X e de rastreio de contactos integrado oferece uma oportunidade para melhorar 

significativamente o acesso ao diagnóstico de TB e COVID-19 e ao tratamento preventivo da 

TB (TPT). Explorar as possibilidades de: colheita e transporte de expetoração a serem 

apoiados com centros de atendimento, aplicações móveis e serviços de correio rápido para 

pedidos de testes de TB; colheita domiciliária de amostras; recurso a trabalhadores da 

saúde comunitários, grupos de apoio e voluntários. 

Serviços de contratação: deve ser considerada, conforme adequada ao contexto local, a 

contratação de prestadores de serviços não estatais e privados, a fim de suprir a lacuna de 

disponibilidade nos serviços de diagnóstico, incluindo a radiologia. Envolver grupos 

comunitários na assistência à prestação de serviços da TB e na monitorização conduzida 

pelas comunidades para avaliar as barreiras no acesso aos cuidados contra o COVID-19 e a 

TB (utilizando plataformas digitais sempre que possível), a fim de informar os gestores de 

programas sobre as lacunas nos serviços para que procedam a correções atempadas. 

As alterações comportamentais e as medidas amplamente aplicadas contra o COVID-19, 

tais como o uso de máscaras, o distanciamento físico, a prevenção e o controlo de infeções 

e as medidas de rastreio de contactos, podem ser igualmente cruciais na limitação da 

transmissão da TB. Os programas da TB têm de tirar partido dessas medidas e reforçá-las 

nas unidades de cuidados de saúde, nas comunidades e durante as atividades de educação 

em saúde sobre a TB.  As técnicas de formação por via eletrónica podem servir para formar 

rapidamente um grande número de profissionais de cuidados de saúde, bem como para 

instruir o público, os doentes e as suas famílias sobre medidas para prevenir e procurar 

cuidados para a TB e o COVID-19. 

Inovações para o tratamento da TB 

Explorar opções inovadoras para a distribuição de medicamentos a pessoas com TB, a fim 

de evitar a interrupção do tratamento causada por restrições na mobilidade; por exemplo: 

farmácia eletrónica, recurso a voluntários e socorristas de primeira linha da TB e do COVID-

19 para entrega domiciliária de medicamentos. Permitir a flexibilidade da entrega de lotes 

adicionais de fármacos para assegurar o abastecimento ininterrupto de medicamentos a 

pessoas com TB.  Pode ser possível utilizar o mesmo sistema de colheita e transporte de 

amostras para também entregar medicamentos aos doentes. 

Acelerar a utilização de tecnologias digitais de adesão ao tratamento e outras ferramentas 

digitais. Os centros de atendimento e as aplicações móveis podem ser utilizados em apoio 

domiciliário aos doentes para aconselhamento, monitorização de tratamento e relato de 

reações adversas a medicamentos. A utilização de tecnologia digital será particularmente 

útil para monitorizar a adesão ao tratamento em situações em que não seja possível o 

contacto físico e em que os doentes recebam reservas de segurança adicionais de 

medicamentos. 

Acelerar a implementação do regime de tratamento completamente oral recomendado pela 

OMS, tanto para a TB sensível a fármacos como para a TB resistente a fármacos. Tal 
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ajudará também a eliminar a necessidade de os doentes visitarem frequentemente as 

unidades de saúde para injeções. 

Investir em trabalhadores comunitários e não-estatais para apoiar as pessoas com TB na 

conclusão do seu tratamento. Procurar oportunidades para facultar apoio financeiro e 

nutricional aos doentes e às suas famílias por meio de mecanismos estatais ou apoio 

através de programas de responsabilidade social empresarial. 

Inovações para a prevenção da TB 

O rastreio de contactos é uma componente importante da resposta ao COVID-19. Os 

programas da TB devem aproveitar esta oportunidade para o rastreio de contactos e a 

testagem da TB, seguidos do tratamento contra a doença ou a infeção por TB. As 

aplicações de rastreio de contactos e despistagem do COVID-19 podem ser adaptadas e 

utilizadas na despistagem de contactos da TB. É necessário estabelecer relato bidirecional 

com partilha de dados em tempo real, sem deixar de assegurar a confidencialidade, entre o 

programa da TB e a equipa de resposta ao COVID-19.  

Devem ser considerados o rastreio de contactos sistemático e a entrega de medicamentos e 

testes de base comunitária ou domiciliária, com o envolvimento ativo de sistemas de apoio 

comunitário e governos autónomos locais. Deve ser dada especial atenção ao início do TPT 

nos grupos de alta prioridade, as pessoas que vivem com o VIH e as crianças com menos 

de 5 anos, para assegurar que o mesmo regresse aos níveis pré-pandémicos e seja 

expandido em consonância com as ambiciosas metas da RAN ONU.  

As atividades de proximidade comunitárias, como a deteção ativa de casos de TB, o rastreio 

de contactos de COVID-19 e as campanhas de vacinação, podem integrar a investigação de 

contactos da TB nas suas atividades. É também do interesse dos programas da TB 

assegurar que a cobertura da vacinação BCG seja adequadamente mantida.  

Para os grupos populacionais que necessitem de testagem da infeção por TB, explorar 

opções para melhorar o acesso aos testes. Tal pode ser conseguido através da expansão e 

descentralização das unidades de testagem da infeção por TB ou de disposições para a 

colheita e o transporte de amostras para testagem. Contratar o sector privado para testagem 

da infeção por TB pode ser uma opção com potencial em alguns contextos. Os testes não 

devem constituir uma barreira ao início do TPT em situações de risco elevado de progressão 

ou em crianças com menos de 5 anos e pessoas que vivem com o VIH. 

Investir e educar na área da prevenção e do controlo de infeções. A atenção recebida 

mundialmente pelas medidas de prevenção e controlo de infeções transmitidas pelo ar tem 

de ser utilizada para a prevenção da TB com mensagens sustentadas de saúde pública 

sobre medidas de prevenção como o uso de máscaras, a lavagem das mãos, o 

distanciamento físico e a proibição de cuspir, para influenciar o comportamento das 

comunidades. Equipamento de proteção individual adequado para os trabalhadores de 

cuidados de saúde, formação sobre o seu uso adequado, asseguração de que as unidades 

de cuidados de saúde disponham das medidas necessárias para proteger os trabalhadores 

de cuidados de saúde e as pessoas que procuram os serviços da TB, bem como formação e 

monitorização da implementação de medidas de prevenção e controlo de infeções nas 

unidades de saúde, incluindo os laboratórios, são todos aspetos cruciais para evitar a 

propagação da TB. A pandemia também realçou a necessidade de triagem dos doentes com 

sintomas de doenças infeciosas. As unidades de saúde têm de estabelecer ou reforçar 

mecanismos para identificar sistematicamente as pessoas com suspeita de TB e/ou COVID-

19 que compareçam nas unidades de cuidados de saúde, separá-las dos outros utentes e 
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possibilitar o diagnóstico rápido e acelerado e o início do tratamento para evitar mais 

transmissão. 

Estabelecer ou expandir sistemas para fornecimento de apoio social, nutricional, financeiro e 

de saúde mental às pessoas com TB. A implementação de atividades para expandir 

adequadamente os serviços de prevenção da TB, incluindo a cobertura do TPT em 

consonância com as metas da RAN ONU, necessitaria de recursos humanos adicionais.  

Efetuar um levantamento de vulnerabilidades para identificar e mapear as pessoas em maior 

risco de infeção por TB, de preferência através de dados digitais. A utilização de aplicações 

de rastreio de contactos, de sistemas digitais para levantamento de localizações, de rastreio 

e de monitorização é essencial para a deteção precoce da TB. Estas iniciativas, juntamente 

com uma deteção ativa de casos de TB focada, facilitarão a prevenção e os cuidados 

atempados contra a TB. Devem ser tomadas as medidas de proteção necessárias para 

assegurar a manutenção dos direitos à privacidade e à confidencialidade, o que exige ainda 

mais atenção para proteger as pessoas vulneráveis.   

Inovações no envolvimento do sector privado 

Nos países onde o sector dos cuidados de saúde privados é proeminente, este deve 

desempenhar um papel importante no restabelecimento dos serviços de TB, com 

financiamento adequado, associado à qualidade do desempenho, facilitada por soluções de 

tecnologia da informação. Sempre que apropriado, acelerar o envolvimento com os 

prestadores de cuidados de saúde privados para apoiar o diagnóstico, o tratamento e a 

notificação adequados dos doentes com TB. Os PNT podem considerar a aquisição 

inteligente de serviços de TB (laboratório, radiografia torácica, colheita de amostras, entrega 

de medicamentos, monitorização do tratamento) para suprir lacunas de produtos e recursos 

humanos onde necessário, exequível e financeiramente viável. Ao fazê-lo, devem ser 

tomados cuidados para evitar consequências económicas adversas para o sector da saúde 

e os doentes.  

O sector privado também pode contribuir através dos seus fundos de responsabilidade 

social empresarial e pela implementação ou expansão de programas de TB no local de 

trabalho. O Fundo Global e os parceiros também estão a trabalhar com empresas privadas 

para promover a adoção de inovações na prestação de serviços da TB. Os países podem 

considerar a possibilidade de adaptar e expandir tais inovações.  

2.3.4 Adaptação da programação da TB à situação do COVID-19, incluindo a vigilância 
melhorada 

A pandemia de COVID-19 mostrou as limitações da forma vertical, medicalizada e de base 

clínica de responder à TB.  Os programas nacionais da TB têm de adaptar o sistema de 

gestão e monitorização de programas para o tornar eficaz na era pandémica do COVID-19. 

As abordagens que podem ajudar nessa adaptação incluem: 

• Transição do modelo de resposta à TB para um modelo de base comunitária e 

domiciliária, com maior dependência de ferramentas melhores, como testes 

moleculares rápidos e radiografias torácicas digitais, possivelmente em combinação 

com leituras de raios X assistidas por computador, regimes de tratamento mais 

recentes para a TB-DR e o TPT e adoção de ferramentas digitais para cuidados e 

apoio virtuais. Os cuidados domiciliários para a TB-DR devem ser acompanhados de 

um bom sistema de apoio à monitorização e à gestão ativas da segurança dos 

medicamentos (MGASM) ao domicílio, com disposições para uma assistência 

médica adequada. 
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• Melhor integração com os sistemas de saúde em geral, incluindo o sector privado 

sempre que adequado, para potenciar as oportunidades e criar sinergias entre as 

medidas a fim de beneficiar a resposta à TB. 

• Proteger os trabalhadores da saúde e as pessoas que procuram cuidados contra a 

TB do risco de infeção pelo COVID-19. 

Vigilância melhorada da TB para monitorizar a situação e fundamentar as medidas: o atual 

sistema de dados agregados em intervalos trimestrais para monitorização dos programas 

tem de mudar para um sistema digital baseado em casos. Tal possibilitará a monitorização 

em tempo real do desempenho dos programas da TB essenciais e identificará lacunas e 

desafios para fundamentar medidas corretivas oportunas.  

A situação pandémica do COVID-19 deve ser utilizada para criar e robustecer o sistema de 

vigilância da TB, incorporando análises e dados epidemiológicos e de monitorização 

programática. Têm de ser desenvolvidas as infraestruturas necessárias e a força de trabalho 

com formação a todos os níveis: nacional, provincial/estadual e distrital. De preferência e 

sempre que possível, tal deve ser integrado no sistema de informação de gestão da saúde 

existente. Alguns dos requisitos incluem: 

• Vigilância em tempo real do desempenho dos programas da TB essenciais com 

painéis de comando e aplicações móveis a fim de disponibilizar tais dados para 

utilização. 

• Utilização de painéis de comando em todos os níveis (nacional, subnacional, 

unidades de saúde) para suprir lacunas na resposta à TB com medidas corretivas 

oportunas. 

• Utilização de dados e modelização para mostrar os benefícios das medidas e os 

riscos da inação.  

• Acompanhar a disponibilidade de meios de diagnóstico e medicamentos para a TB 

ao longo de toda a cadeia de abastecimento. 

2.3.5 Assistência técnica  

O apoio técnico para elaborar ou atualizar planos de recuperação para o COVID-19 pode 
ser disponibilizado através de organizações que incluem a Organização Mundial da Saúde, 
a Stop TB Partnership, a USAID, a The Union, a KNCV e outras. Se precisar de mais 
informações, contacte a sua Equipa Nacional do Fundo Global. 
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4. Lista de siglas 

MGASM: Monitorização e gestão ativas da segurança dos medicamentos 

BCG: Vacina do bacilo Calmette-Guérin  

COVID-19: Doença do coronavírus 2019 

CDG: Comunidade, direitos e género 

TB-DR: Tuberculose resistente a fármacos 

SIGS: Sistema de informação de gestão da saúde 

TB-MR: Tuberculose multirresistente 

PNT: Programa nacional da tuberculose 

EPI: Equipamento de proteção individual 

CSP: Cuidados de Saúde Primários 

PVVIH: Pessoas que vivem com o VIH 

SRMNI: Saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil 

AT: Assistência Técnica 

TB: Tuberculose 

TPT: Tratamento preventivo da tuberculose 

CUS: Cobertura universal da saúde 

ONU: Organização das Nações Unidas 

RAN ONU: Reunião de Alto Nível da ONU 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

 


